
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

สำนักอนามัย 
(ระยะสิ้นปงบประมาณ  



  
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หนวยงาน :  สำนักอนามัย 

มิติท่ี : 1 ช่ือตัวช้ีวัด : รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน 
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :   นางธัญญารัตน  สมบูรณ  
ตำแหนง :   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

เบอรโทรศัพท :   0 2203 2845 ภายใน  2721 

เกณฑการใหคะแนน : 
           ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน ≤60 70 80 90 100 

 
* กรณีมีผลการดำเนินการต่ำกวารอยละ 60 จะมีคาระดับคะแนนท่ีได เทากับ 1 

ผลการดำเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ำหนัก (รอยละ  ผลการดำเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ำหนัก 
มิติท่ี 1 60     

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (ภาพรวม : 
1. ผูบริหารใหความสำคัญในการดำเนินการ เชน รวมการประชุม ติดตาม เรงรัดการดำเนินงานของทุกสวน

ราชการใหเปนไปตามขั้นตอน กรอบระยะเวลา และภายในกำหนดเงื่อนไขเวลาในการดำเนินการตาม
คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 

2. สำนักอนามัย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนรัฐบาล  และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช. ในการดำเนินการโครงการดาน การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขกับ
ประชาชน ชุมชน 

3. หนวยงานภาครัฐ  เอกชน ประชาชน  ชุมชน ฯลฯ  ใหความรวมมือในการรวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ี
สำนักอนามัยจัดขึ้นเพื่อใหบริการ เชน การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ในชุมชนตางๆ ในกรุงเทพมหานคร  
การตรวจสถานประกอบการกิจการฯ  การรณรงคเรื่องไขเลือดออกในชุมชน เปนตน 

อุปสรรคตอการดำเนินงาน (ภาพรวม : 
1. สภาพแวดลอม ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ความรุนแรงของโรคติดตอที่เพิ่มขึ้น สงผลกระทบในการ

ดำเนินงาน เชน มลพิษในอากาศท่ีเกินคามาตรฐานท่ีกำหนด ทำใหประชาชนท่ีภูมิตานทานไมแข็งแรงไม
สบายไดงาย  

2. คนกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองตองใชชีวิตที่แขงขันกับเวลา ยังไมตระหนักในเรื่องการดูแล
สุขภาพเทาท่ีควร มีพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ เผชิญกับมลภาวะอยูทุกวัน มีคาใชจายท่ีสูง กินอาหารท่ีไม
เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย สงผลใหคนกรุงเทพมหานครเปนโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก โรคอวน 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และปญหาดานสุขภาพจิต เชน ภาวะ
ซึมเศรา 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 100  
 

สรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดในมิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  

ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย(เจรจาตกลงประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ  

(1  
ลำดับท่ี 

(2  
ตัวช้ีวัด 

(3  
เปาหมาย 

(4  
ผลการดำเนินงาน 

 

(5  
รอยละความสำเร็จ 

(4 X 100 
      (3  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 (1.1 รอยละการบำบัดของผูท่ีเขาโปรแกรมการ
บำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ  

รอยละ 67 รอยละ 64.76 รอยละ ๙๖.๖๗ รอยละ ๕ รอยละ ๔.๘๓ 

1 (1.2 รอยละของผูผานการบำบัดรักษาตาม
โปรแกรมไดรับการติดตามหลังการบำบัดตาม
เกณฑท่ีกำหนด (ผลลัพธ  

รอยละ 73 รอยละ 79.69 รอยละ ๑๐๙.๑๖ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ 

2 ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรอง
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
(ผลผลิต  

100,000 ราย 
(เดิม 255,000 ราย  

115,080 ราย รอยละ ๑๑๕.๐๘ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ 

3 รอยละของสถานประกอบกิจการและอาคาร
สาธารณะกลุมเปาหมายมีการจัดการอนามัย
สิ่งแวดลอมในอาคารสถานท่ีใหมีสุขลักษณะ
ปลอดโรคปลอดภัย (ผลลัพธ  

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

รอยละ 100 รอยละ ๑๒๕ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ 

4 (4.1 รอยละของชายมีเพศสัมพันธกับชายเขาถึง
ขอมูลความรูและอุปกรณปองกัน (ผลผลิต  

≥รอยละ 85 รอยละ 100.92 รอยละ ๑๑๘.๗๓ รอยละ ๕ รอยละ ๕ 

4 (4.2 ผูติดเชื้อเอชไอวีทราบสถานะการติดเชื้อ
เอชไอวีของตนเอง (ผลลัพธ  

รอยละ 90 รอยละ 119.78 รอยละ ๑๓๓.๐๙ รอยละ ๕ รอยละ ๕ 

4 (4.3 ผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอ
วีของตนเองไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส (ผลลัพธ  

รอยละ 80 รอยละ 83.43                                               รอยละ ๑๐๔.๒๙ รอยละ ๕ รอยละ ๕ 
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(1  
ลำดับท่ี 

(2  
ตัวช้ีวัด 

(3  
เปาหมาย 

(4  
ผลการดำเนินงาน 

 

(5  
รอยละความสำเร็จ 

(4 X 100 
      (3  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

5 รอยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของกลุมเปาหมายอยูใน
เกณฑท่ีกำหนด (ผลลัพธ  

   
 

 
 

 
 

- ดัชนีลูกน้ำยุงลายของชุมชน >รอยละ 70   รอยละ 73.46 รอยละ ๑๐๑.๕๗ รอยละ ๘ รอยละ ๘ 
- ดัชนีลูกน้ำยุงลายของสถานศึกษา >รอยละ 70 รอยละ 87.22 รอยละ ๑๒๔.๒๔ รอยละ ๗ รอยละ ๗ 

6 (6.1 จำนวนสุนัขและสัตวเลี้ยงท่ีไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (ผลผลิต  

1 แสนตัว 
(เดิม 2 แสนตัว  

151,320 ตวั รอยละ ๑๐๘.๑๕ 
 

รอยละ ๕ 
 

รอยละ ๕ 
 

6 (6.2 ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบาในตัวอยางซาก
สุนัขและแมวท่ีสงตรวจลดลง 10% ของคา 
Median 5 ปยอนหลัง (ผลลัพธ  

ไมเกิน 29 case ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบา
ในตัวอยางซากสุนัขและแมว

ท่ีสงตรวจ 0 ตัวอยาง 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๕ รอยละ ๕ 

6 (6.3 อัตราปวยตายดวยโรคพิษสุนัขบา 
(ผลลัพธ  

0.0 ตอแสนประชากร 
(0 รายตามแผน กทม.63  

ไมพบผูเสียชีวิตดวยโรคพิษ
สุนัขบา 

รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๕ รอยละ ๕ 

7 รอยละความสำเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(ผลลัพธ  (ตัวช้ีวัดบูรณาการสำนกังานเขต  

รอยละ 80 
(เดิม รอยละ 100  

รอยละ 94.79 รอยละ ๑๐๒.๓๑ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ 

8 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward 
ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
จากผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน
(ผลลัพธ  

รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ ๑๐๐ รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐ 

รวม  ๑๐๐  คะแนน ๙๙.83 

รวมตัวช้ีวัดท้ังส้ินจำนวน   8   ตัว  ไดคะแนน   ๙๙.๘๓   คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1. (1.1 รอยละการบำบัดของผู
ท่ีเขาโปรแกรมการบำบัดรักษา
แบบครบกำหนด (ผลลัพธ  
 
 
 
 

รอยละ 67 รอยละ 64.76 1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บำบัดฟนฟูผูเสพ ผูติดยาเสพติด 
 

  ผูเสพผูติดยา/สารเสพติด ไดรับการบำบัดหรือฟนฟู
สมรรถภาพครบตามระยะเวลาที ่กำหนด และมีผล
ปสสาวะเปนลบกอนการจำหนาย จำนวน 4,825 คน 
จากผูเขารับการบำบัดโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ 
BMA Matrix Model หรือฟนฟูสมรรถภาพแบบผูปวย
ในท้ังหมดจำนวน 7,451 ราย เปนรอยละ 64.76 
(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563  

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

     ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1. (1.2 รอยละของผูผานการ
บำบัด รักษาตามโปรแกรม
ไดรับการติดตามหลังการบำบัด
ตามเกณฑท่ีกำหนด (ผลลัพธ  

รอยละ 73 รอยละ 79.69 1. โครงการพัฒนาการบำบัดฟนฟู
ผูติดยาเสพติดในชุมชน 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการติดตามดูแลชวยเหลือผู
ผานการบำบัดฟนฟู  

   จากขอมูลระบบการบำบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
ของประเทศ (บสต.  ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 
63 มีจำนวนผูผานการบำบัดฯ ที่ไดรับการติดตาม 5,062 
คน จากจำนวนผูผานการบำบัดท้ังหมด 6,352 คน คิดเปน
รอยละ 79.69 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
2. ประชาชนอายุ 15 ปข้ึนไป 
ไดรับการคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง 
(ผลผลิต  

100,000 ราย 
(เดิม 255,000 

ราย  

115,080 ราย 1. โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในประชากร
อายุ 15 ปข้ึนไป 

1.วางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
2. ขออนุมัติโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 
3.จัดเตรียมขอมูลและติดตอประสานงานผู  เก ี ่ยวของ
โครงการฯ 
4. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ป
ข้ึนไป 
5. รวบรวมรายงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 
      เปนการดำเนินงานเพื่อสงเสริมการลดอัตราตายของ
ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดย เพิ่มการ
เขาถึงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงของประชาชนที ่ม ีอายุ 15 ปข ึ ้นไป ในพื ้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และใหความรูและคำแนะนำในการดูแล
สุขภาพแกประชาชน ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตส ูง โดยกำหนดใหศูนยบร ิการ
สาธารณสุขดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ป
ข้ึนไป และจัดสงรายงานเปนรายไตรมาส  
-  ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 
2563 พบวา ประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจ
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
คัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 
115,080 ราย คิดเปนรอยละ 115.08 ของเปาหมาย 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
 - ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรท่ีเก่ียวของของสำนักอนามัย ใหความรวมมือสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 - หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความรวมมือในการสนับสนุนโครงการเปนอยางดีและตอเนื่อง 
ปญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด 
 - ไมไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของ 

- จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดได จึงขอความเห็นชอบ

ปรับลดคาเปาหมายจาก 255,000 คน เปน 100,000 คน 
 
หลักฐานอางอิง 
 - แนวทางการดำเนินงานคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 
 - รายงานการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 
 - หนังสือสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0502/1190 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจงผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19  

คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  
   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
3. รอยละของสถานประกอบ
กิจการและอาคารสาธารณะ
กลุมเปาหมายมีการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในอาคาร
สถานท่ีใหมีสุขลักษณะปลอดโรค
ปลอดภัย (ผลลัพธ  

ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

รอยละ 100 1. โครงการการพัฒนาสุขลักษณะ
ของสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

    ดำเน ินการลงตรวจด านส ุขล ักษณะของสถาน
ประกอบการผล ิตน ้ ำแข ็ งจำนวน 71 ราย หยุด
ประกอบการชั่วคราว 4 ราย เลิก 1 ราย คงเหลือทั้งหมด 
66 ราย ผานเกณฑ 66 ราย 
 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน  - 
ปญหาอุปสรรค   
 - สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หลักฐานอางอิง 
 1. หนงสือของอนุมัติโครงการการพัฒนาสุขลักษณะของสถานประกอบการผลิตน้ำแข็งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. หนังสือขอเลิกคาจัดซ้ือวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ตามโครงการฯ 
 3. ภาพถายการจัดประชุมเพ่ือหาแนวทางรวมกันระหวางภาครัฐ และผูประกอบการผลิต การสะสมแบงบรรจุ หรือขนสงน้ำแข็งในการจัดการใหน้ำแข็งมีความาสะอาด และมีความ
ปลอดภัยตอผูบริโภค 
 4. หนังสือของประสานเขตตรวจสถานประกอบการผลิตน้ำแข็ง 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. (4.1 รอยละของชายมี
เพศสัมพันธกับชายเขาถึงขอมูล
ความรูและอุปกรณปองกัน 
(ผลผลิต  

≥รอยละ 85 รอยละ 100.92 1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พ้ืนท่ีเปาหมาย  
2. กิจกรรมการติดตามขอมูลการ
ใหบริการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
Bangkok Smart Monitoring 
System : BSMS 

จำนวนชายมีเพศสัมพันธกับชายที่ตั้งเปาหมายใหเขาถึง
ขอมูลความรู และอุปกรณปองกัน ป 2563 จำนวน 
43,000 คน จำนวนชายมีเพศสัมพันธกับชายที่เขาถึง
ความรูและอุปกรณปองกัน จำนวน 43,396 คน 
คิดเปน รอยละ 100.92 
 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ภาคีเครือขายใหความรวมมือในการดำเนินงานอยางเขมแข็ง 
 - มีงบประมาณสนบัสนุนจากองคกรตางประเทศ และงบคาบริการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส จาก สปสช. ใหภาคประชาสังคมดำเนินงานในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - เนื่องจากกลุมเปาหมายเปนประชาชนกลุมเปราะบางท่ีเขาถึงยาก จึงจำเปนตองหากลวิธีเพ่ือจะไดเขาถึงกลุมเปาหมาย 
หลักฐานอางอิง 
 - โปรแกรม RTCM+ 
 - โปรแกรม NAP 
 - โปรแกรม e-cascade 
 - โปรแกรม BSMS 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. (4.2 ผูติดเชื้อเอชไอวีทราบ
สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ
ตนเอง (ผลลัพธ  

รอยละ 90 รอยละ 119.78 1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พ้ืนท่ีเปาหมาย  
2. กิจกรรมการติดตามขอมูลการ
ใหบริการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
Bangkok Smart Monitoring 
System : BSMS 

     จำนวนผู ติดเชื ้อไอชไอวีที ่มีช ีวิตอยู จากการคาด
ประมาณ ป 2563 จำนวน 77,000 คน จำนวนผูติด
เชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตในระบบการดูแลรักษา 92,232 
คน คิดเปนรอยละ 119.78 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ภาคีเครือขายใหความรวมมือในการดำเนินงานอยางเขมแข็ง 
 - งบประมาณสนับสนุนในการลงพ้ืนท่ี/ขอมูล 
 - ระบบการรายงานท่ีเขมแข็งและสะดวกใชงาน 
 - กิจกรรม Mobile VCT 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมมี 
หลักฐานอางอิง 
 - โปรแกรม RTCM+ 
 - โปรแกรม NAP 
 - โปรแกรม e-cascade 
 - โปรแกรม BSMS 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. (4.3 ผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีทราบ

สถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ

ตนเองไดรับการรักษาดวยยาตาน

ไวรัส (ผลลัพธ  

รอยละ 80 รอยละ 83.43 1. โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีใน
พ้ืนท่ีเปาหมาย  
2. กิจกรรมการติดตามขอมูลการ
ใหบริการผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส 
Bangkok Smart Monitoring 
System : BSMS 

   จำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีท่ียังมีชีวิตอยูในระบบการดูแล
รักษา (ตามนิยามที่ปรับ  74,420 คน จำนวนผูติดเชื้อ
เอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยูและไดรับยาตานไวรัส 62,085 
คน คิดเปนรอยละ 83.43 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 -บริการใหยาตานไวรัสโดยไมคำนึงถึงสิทธิ์ของ กทม. 
 - Same Day ARV 
 - นโยบาย Any CD4 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมมี 

 
หลักฐานอางอิง 
 - โปรแกรม RTCM+ 
 - โปรแกรม NAP 
 - โปรแกรม e-cascade 
 - โปรแกรม BSMS 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
5. รอยละดัชนีลูกน้ำยุงลายของ
กลุมเปาหมายอยูในเกณฑท่ี
กำหนด (ผลลัพธ  

ชุมชน/
สถานศึกษา/

สถานพยาบาลฯ 
>รอยละ 70 : 

หมูบานจัดสรรฯ 
>รอยละ 40 

ชุมชน  
= รอยละ 73.46 

สถานศึกษา  
=รอยละ 87.22 
สถานพยาบาลฯ 

= รอยละ 21.60 
หมูบานจัดสรรฯ = 
รอยละ 20.51 

 

โครงการบูรณาการความรวมมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
แกไขปญหาโรคไขเลือดออกใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  
เรื่องโรคไขเลือดออก ปงบประมาณ 2563 
- จัดทำหนังสือคู มือแนวทางการดำเนินงาน เรื ่องโรค
ไขเลือดออก ปงบประมาณ 2563 
- จัดสงหนังสือคู มือแนวทางการดำเนินงาน  เรื ่องโรค
ไขเลือดออก ปงบประมาณ 2563 ใหกลุมหนวยงานใน
พ้ืนท่ี 
- ดำเนินการสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุมเปาหมาย
ดังนี้  
     -  ชุมชนที ่ส ุ มผ านเกณฑ 833 แหง จากชุมชน
ท้ังหมด 1,134 แหง คิดเปนรอยละ 73.46 
     - สถานศึกษาที ่ส ุ มผ านเกณฑ 669 แหง จาก
สถานศึกษาท้ังหมด 767 แหง คิดเปนรอยละ 87.22 
     - สถานพยาบาลที ่ส ุ มผ านเกณฑ 62 แหง จาก
สถานพยาบาลท้ังหมด 287 แหงคิดเปนรอยละ 21.60 
     - หมู บ านจัดสรรที ่ส ุ มผานเกณฑ 81 แหง จาก
หมูบานจัดสรรท้ังหมด 395 แหง คิดเปนรอยละ 20.51 
     - ยกเลิกดำเนินการสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายใน
กลุมเปาหมาย (หมูบานจัดสรร, สถานพยาบาล  ตามมติ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของ
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 วันท่ี 
29 พฤษภาคม 2563 
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
- กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
รายงานทุกสัปดาห 
- จัดกิจกรรมชี้แจงการประกวดชุมชนการจัดการพาหะ
นำโรคแบบผสมผสานกับคณะกรรมการระดับกลุม
ศูนยบริการสาธารณสุขและระดับสำนักอนามัย 
-  จ ัดอบรมพ ัฒนาท ักษะและแลกเปล ี ่ ยนเร ียนรู
ประสบการณการบร ิหารจ ัดการแก  ไขป ญหาโรค
ไขเลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 23 ม.ค. 63 
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT 
ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออกและ
โรคติดตอท่ีนำโดยแมลง วันท่ี 5-6 ก.พ. 63 
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพนสารเคมี
กำจ ัดย ุ งพาหะนำโรค  ว ันท ี ่  12 -13 ก .พ .  63
 
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพนสารเคมี
กำจัดยุงพาหะนำโรค วันท่ี 12-13 กพ. 63 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

1. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือท่ี พว ๐๓๐๐/ศอญ/๒๓๒วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือ
ปองกันโรคท่ีเกิดจากยุง 

2. การสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชน หมูบานจัดสรร,สถานศึกษา สถานพยาบาล ตามแผนท่ีกำหนด 
3. การจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริหารจัดการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

วันท่ี 23 ม.ค. 2563 และฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคติดตอท่ีนำโดยแมลง 
วันท่ี 5 - 6 ก. พ. 2563 รวมท้ังฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพนสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรควันท่ี 12 - 13 ก.พ. 2563 

4.  จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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-  ในวันท่ี 28 กรกฎาคม และสิงหาคม 2563  เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ตามหนังสือ ท่ี กท1803/1065 ลงวันท่ี 16 

กรกฎาคม 2563 

-  ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2563  เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  ตามหนังสือ ท่ี กท

0706/6273 ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 

5.   จำนวนการสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชน สถานศึกษา ตามแผนท่ีกำหนด เพ่ิม จำนวนฐาน การลงสุมดัชนีลูกน้ำยุงลายโดยเพ่ิมจำนวนความ
ครอบคลุม ในชุมชนและสถานศึกษา มากข้ึน ดังนี้  
จำนวนชุมชน จาก 364 แหง เพ่ิมเปน 768 แหง ในเดือน สิงหาคม 2563 

จำนวนชุมชน จาก 322 แหง เพ่ิมเปน 650 แหง ในเดือน สิงหาคม 2563 

จากการปรับลด กลุมเปาหมายหมูบานจัดสรร กลุมเปาหมายสถานพยาบาล จึงระดมสรรพกำลังดำเนินการใน กลุมเปาหมายชุมชน และสถานศึกษา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ี 

มีจำนวนภาชนะเสี่ยง จำนวนมาก และมีโอกาสเกิดการระบาดโรคไขเดลือดออกได 

 
ปญหา อุปสรรค 

1.    การสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชน หมูบานจัดสรร,สถานศึกษา สถานพยาบาล ตามแผนท่ีกำหนด แตเกิดสถานการณการระบาดโรค COVID-

19 ทำใหไมสามารถดำเนินการได ครอบคุมในกลุมเปาหมายที่กำหนดเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มจากสาธารณรัฐประชาชน

จีนและแพรระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่พบผูปวยยืนยัน 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย และสถานการณมีแนวโนมแพรระบาดกวางขึ้น องคการ
อนามัยโลก (WHO ไดประกาศยกระดับการเตือนภัยของไวรัส COVID-19 เปนระดับที่สูงมากตอการแพรระบาดและเสี่ยงการติดเชื้อทั่วโลก ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 

2563 ราชกิจจานุเบกษา ไดเผยแพรประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เปนโรคติดตออันตรายตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของประเทศและเปนจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง สำนักอนามัยเปนหนวยงานหลักในการเฝา
ระวังและควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น บุคคลากรทางสาธารณสุขระดับพื้นที่ตองเฝาระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ทั้ง 50 เขต เพื่อไมใหสงผลกระทบตอ
ภาวะสุขภาพของประชาชนและการแพรระบาดของโรคติดตอในวงกวางจึงเปนอุปสรรคในการลงพ้ืนท่ีในการดำเนิน สุมสำรวจ 
1.1  เปนศูนยภารกิจระบบบัญชาการ ระบบการปองกัน เฝาระวัง ควบคุมโรคโคโรนา 2019 ( COVID-19  ของสำนักอนามัย 

1.2  ภาระงานประจำในเวลาปกติไมสามารถปฏิบัติไดในปริมาณท่ีกำหนดไวในขอตกลงเพราะ กิจกรรมการสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายเปนกิจกรรมท่ีจำเปนตองประสาน
ความรวมมือกับภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ หนวยงานทั้งภายในกรุงเทพมหานคร หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งชุมชน และนิติบุคคล โดยตองใช
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วิธีการสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมายที่กำหนดอยางใกลชิดเพื่อใหเกิดการยอมรับและเขาถึงไดตอไปแตเนื่องจากสถานการณสถานการณฉุกเฉิน โรคระบาดใน
ภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19  และสอดคลองกับแถลงการณ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพราะราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให “อยูบาน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” การไมรวมกลุมกับผูคน
จำนวนมาก  จึงทำใหการดำเนินการในกลุมเปาหมายท่ีกำหนด ไมสามารถดำเนินการไดในภาวะปกติจึงทำใหเกิดปญหาและอุปสรรค โดยมีราลละเอียดดังนี้ 
1.2.1 กลุมเปาหมายหมูบานจัดสรร ซ่ึงเปนเปาหมายซ่ึงไดรับการประเมินในป 2563 เพ่ิมข้ึนจากเดิมเปนกลุมเปาหมายใหมตองประสานสรางความสัมพันธอยาง

ใกลชิดกอนเนื่องจากเปนกลุมท่ีมีความเปนสวนตัวสูงจึงตองประสาน ที่ตองใชวิธี  ที่ตองใกลชิด แสดงถึงการเขาถึงดวยเจาหนาที่ ทั้งในพื้นที่และจากกอง
ควบคุมโรคติดตอจึงสามารถลงดำเนินกิจกรรมสุมสำรวจได ( ขอยกเลิก  

1.2.2 กลุมเปาหมายสถานพยาบาลเปนกลุมเปาหมายเสี่ยงเนื่องจากรองรับผูปวยและผูปวยในสถานพยาบาลสวนใหญในสถานการณปจจุบันจะเปนกลุมเสี่ยงของ
โรคระบบทางเดินหายใจ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19   รวมท้ังจากการประสานเบื้องตนจากกลุมเปาหมายสถานพยาบาลใ นภาระกิจดานการ

รักษาผูปวยซ่ึงในสถานการณปจจุบัน ไมสามารถใหดำเนินการสุมสำรวจได ( ขอยกเลิก  
2.   ยกเลิกโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตไดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ตามหนังสือท่ี พว ๐๓๐๐/ศอญ/๒๓๒ วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือปองกันโรคท่ีเกิดจากยุงโดยพิจารณาเห็นวา ขณะนี้ไดเขา
ฤดูฝน ซึ่งเปนชวงที่โรคที่มียุงเปนพาหะที่อาจเกิดการระบาด เชน โรคไขเลือดออก โรคชิคุณกุนยา และมีความเสี่ยงที่จะแพรกระจายตอเนื่องและขยายวงกวางใหศูนย
อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกรุงเทพมหานครประสานเขตดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือปองกันโรคดังกลาวขางตน 

3.   ตามหนังสือที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่องแจงผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563 กรณีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID- 19  มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับแนวท างการประเมินผล

ตัวชี้วัดตามกรอบการปรัเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปงบประมาร พ.ศ. 2563  

 
หลักฐานอางอิง 
 -  ภาพกิจกรรม 
 -  หนังสือท่ี กท 0502/1190 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6. (6.1 จำนวนสุนัขและสัตว
เลี้ยงท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา (ผลผลิต  

1 แสนตัว 
(เดิม 2 แสนตัว  

151,320 ตวั กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาในสุนัขและแมว 

   ดำเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและ
แมวในชุมชน คลินิกสัตวแพทยกรุงเทพมหานคร คลินิก
ฝายควบคุมโรคพิษสุนัขบา ศูนยควบคุมสุนัขประเวศ 
ศูนยพักพิงสุนัข อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี และศูนยบริการ
สาธารณสุข สำนักอนามัย ผลการดำเนินการ ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 ได 151,320 
ตัว 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การไดรับงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในสวนงานที่สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุขดำเนินการ
โดยตรงและในสวนงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ อีกทั้งนโยบายวัณโรคพิษสุนัขบาโลกที่จะใหประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบาในปพ.ศ. 2563 มีความสำคัญตอการดำเนินการไดสำเร็จ
ตามเปาหมาย 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมมี 
หลักฐานอางอิง 
 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
 2. สรุปสถิติประชาชนชาวกรงุเทพมหานครท่ีเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาตาม รง. 506 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6. (6.2 ตรวจพบเชื้อโรคพิษ
สุนัขบาในตัวอยางซากสุนัขและ
แมวท่ีสงตรวจลดลง 10% ของ
คา Median 5 ปยอนหลัง 
(ผลลัพธ  

ไมเกิน 29 case ตรวจพบเชื้อ
โรคพิษสุนัขบา
ในตัวอยางซาก
สุนัขและแมวท่ี

สงตรวจ  
0 ตัวอยาง 

กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาในสุนัขและแมว  

    ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบาในตัวอยางซากสุนัขและ
แมวที่สงตรวจประจำปงบประมาณ 63 ไดไมเกิน 29 
case (ค า Median 5 ปย อนหล ัง 5 ป   = 32 case 
ดังนั้นการตรวจพบลดลง 10% = 3.2 case ฉะนั้นตาม
ตัวชี ้วัด ปงบฯ 63 จึงตรวจพบไดไมเกิน 32-3.2 = 
28.8 case ปดเศษขึ ้น) ตรวจพบเชื ้อโรคพิษสุนัขบา 
จำนวน 0 ตัวอยาง 
    ผลตรวจจำนวนสุนัขและสัตวเลี ้ยงที ่สงสัยทั ้งหมด 
จำนวน 35 ตัวอยาง (สุนัข จำนวน 32 ตัว แมว จำนวน 
3 ตัว  ไมพบเชื้อโรคพิษสุนัขบา 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังในสวนงานท่ีสำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุขดำเนินการ
โดยตรงและในสวนงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของ อีกท้ังนโยบายวัณโรคพิษสุนัขบาโลกท่ีจะใหประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบาในป พ.ศ. 2563 มีความสำคัญตอการดำเนินการได
สำเร็จตามเปาหมาย 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมมี 
หลักฐานอางอิง 
 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
 2. สรุปสถิติประชาชนชาวกรงุเทพมหานครท่ีเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาตาม รง. 506 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6. (6.3 อัตราปวยตายดวย
โรคพิษสุนัขบา (ผลลัพธ  

0.0 ตอแสน
ประชากร  

(0 รายตามแผน 
กทม.63  

ไมพบผูเสียชีวิต
ดวยโรคพิษสุนัข

บา 

1. กิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในสุนัขและแมว  
2. โครงการทำหมันสุนัขจรจัดและ
ปลอยกลับท่ีเดิม  
3. กิจกรรมผาตัดทำหมันสุนัขและ
แมว  
4. กิจกรรมควบคุมและพักพิงสุนัข
จรจัด 

    ไมพบผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา  

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนท้ังในสวนงานท่ีสำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุขดำเนินการ
โดยตรงและในสวนงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของ อีกท้ังนโยบายวัณโรคพิษสุนัขบาโลกท่ีจะใหประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบาในปพ.ศ. 2563 มีความสำคัญตอการดำเนินการได
สำเร็จตามเปาหมาย 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมมี 
หลักฐานอางอิง 
 1. รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของสำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
 2. สรุปสถิติประชาชนชาวกรงุเทพมหานครท่ีเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบาตาม รง. 506 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
7. รอยละความสำเร็จในการ
สงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กร ุงเทพมหานคร (ผลล ัพธ  
(ตัวชี้วัดบูรณาการสำนักงาน
เขต  

รอยละ 80 
(เดิม รอยละ 100  

รอยละ 94.79 กิจกรรมท่ี 3 การรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย 
ภายใตโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย 

๑. กองสุขาภิบาลอาหาร ไดจัดทำหนังสือประสานแจง
แนวทางดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯพรอมจัดประชุมชี้แจง
ใหกับฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตท้ัง 
๕๐ เขต เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม ๒๕๖๒  
๒. ผลดำเนินงานสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ ตั้งแต
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี 21 กันยายน ๒๕๖๓ มี
สถานประกอบการอาหารท่ีไดรับการสงเสริมใหมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครจำนวน 19,060 ราย จากจำนวน
สถานประกอบการอาหารท้ังหมด 20,107 ราย  
(ปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานครมีอายุการรับรอง ๑ ป  

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 -2565 ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
 2  นโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานครดานคุณภาพชีวิตเรื่องอาหารปลอดภัย  
 3 งบประมาณตามนโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร  
 4 ความรวมมือจากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตท้ัง ๕๐ เขต  
ปญหา อุปสรรค 
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 1 ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตางๆ ตองรับผิดชอบหลายดาน นอกเหนือจากภารกิ จดานอาหารปลอดภัย อาจ
สงผลใหภารกิจดานอาหารปลอดภัยดำเนินการไดไมเต็มท่ี  
 ๒ การประชาสัมพันธปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุง เทพมหานคร ยังไมครอบคลุมและตอเนื่องทำใหไมเปนท่ีรูจักในกลุมผูประกอบการและผูบริโภครวมท้ัง
ผูประกอบการดานอาหารบางรายไมตระหนักและไมใหความสำคัญในการมีสวนรวมแกไขปญหาและการปฏิบัติท่ีถูกตองตามมาตรฐานและสุขลักษณะท่ีดี  
หลักฐานอางอิง 
 1 โครงการกรุ งเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยปงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมท่ี ๓ การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
 ๒ ขอมูลจำนวนสถานประกอบการอาหารท่ีไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี และขอมูลจำนวนสถานประกอบการอาหา ร ท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 ๓ เอกสาร การขอรับและสงปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครคำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ  
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  

  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  

 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

     ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตัวช้ีวัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
8. รอยละของผูปวยและ
ผูสูงอายุใน Home Ward ไดรับ
การเฝาระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนจากผูดูแลเพ่ือ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแล
ตอเนื่องท่ีบาน (ผลลัพธ  

รอยละ 100 รอยละ 100 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาล
ผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการ
ดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

1. ขออนุมัติโครงการ และแผนการใชเงินงบประมาณ
เรียบรอยแลว 
2. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเรียบรอย
แลว 
3. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่อง
ท่ีบาน ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการจัดอบรมสรางแกนนำผูดูแลฯ
(caregiver) รุนท่ี 1 - 4 ระหวางวันท่ี   4 - 29 มกราคม 
2563เรียบรอยแลว โดยมีผูเขาอบรมทั้งสิ้น 600 คน
และผ  านการอบรมจำนวน  584  คนแบ  ง เป น
บุคคลภายนอก จำนวน 583 คน และขาราชการ
กรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ
จำนวน 1 คนอยูระหวางการสงวุฒิบัตรเพื่อลงนามโดย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมที ่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพผู ด ูแลเพ่ือ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุโรคไตท่ีตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องที ่บาน มีการอบรมภาคทฤษฎี
แบบไป - กลับ จำนวน 3 ว ันระหวางว ันที ่ 3 – 5 
กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค และ
การศึกษาดูงานตางจังหวัดแบบพักคาง จำนวน 2 รุน 
รุนละ 80 คน ระยะเวลาการศึกษาดูงาน 3 วัน 2 คืน 
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 - รุนท่ี 1 วันท่ี 12 - 14 กุมภาพันธ 2563  
ณ จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอพนมทวน, ทองผาภูมิ  
 - รุนท่ี 2 วันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ 2563  
ณ จังหวัดลพบุรี จังหวัดเลย ดำเนินการเรียบรอยแลว 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดูแล
ผู ป วยและผู ส ูงอายุแบบประคับประคองที ่บ านดุจ
โรงพยาบาล ในระหวางวันท่ี 5–27 กุมภาพันธ 2563 
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ และโรงแรมรอยัลริเวอร 
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขาอบรมทั้งสิ้น
1,200 คนแบงการประชุม 6 รุนๆละ 200 คน  
มีผูรวมประชุมท้ังหมด 1,174 คน  
(คิดเปนรอยละ 98 ดำเนินการจัดประชุมเรียบรอยแลว  
กิจกรรมที ่ 4 การประชุมเช ิงปฏิบัต ิการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตรการสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
เพื่อการดูแลผูปวยและผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ไดดำเนินการจัดกิจกรรมฯ รุนที่ 1 
เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริ
เวอร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร การประชุมเปนไป
ดวยความเรียบรอย ***ผูปวยและผูสูงอายุใน Home 
Ward รายใหม จำนวน 1,907 ราย ไดรับการเฝาระวัง
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนจากผูดูแลฯ จากทั้งหมด 
จำนวน 1,907 ราย คิดเปน รอยละ 100 *** ทั้งนี้ 
ยอดผูปวยและผูสูงอายุใน Home Ward สะสมทั้งหมด 
จำนวน 13,562 ราย ไดรับการเฝาระวังภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนจากผูดูแลฯจากท้ังหมด  
(ยอดผูปวยฯ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63  
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
กิจกรรมที ่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการสงตอและให
คำปรึกษาฯ ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 แต
เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 สงผลใหสวนราชการตางๆ มีความจำเปนตอง
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝกอบรม 
การจ ัดงาน และการจ ัดประช ุม เพ ื ่อป องกันการ
แพรกระจายเชื้อ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กองการ
พยาบาลสาธารณสุข จึงมีความจำเปนตองไดขออนุมัติ
ยกเลิกเรียบรอยแลว 
กิจกรรมที ่ 6 ประชุมชี ้แจงแนวทางการดำเนินงาน 
ติดตามการปฏิบัติงาน ปญหา อุปสรรคของผูดูแลเพ่ือ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการ
ดูแลตอเนื่องท่ีบาน ศูนยบริการสาธารณสุขท้ัง 68 แหงๆ 
ละ 50 คน เปนการประชุมแบบไป-กลับ ระยะเวลาการ
ประชุม 1/2 (ครึ่ง วัน จำนวน 12 ครั้ง ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุข ตั ้งแตเดือนธันวาคม 2562 – สิงหาคม 
2563 ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 1 – 7 เรียบรอยแลว 
สวนครั ้งที ่  8 – 12 ไดขออนุมัต ิยกเลิกการประชุม
เรียบรอยแลว 
กิจกรรมที ่ 7 การพัฒนารูปแบบผู ตรวจการพยาบาล
ผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน 
(Supervise Nurse Home ward) ไดทำการตรวจเยี่ยม
ในระยะที ่  1 โดยทำการตรวจเย ี ่ยมศ ูนย บร ิการ
สาธารณสุข ทั้ง 68 แหง เปนที่เรียบรอยแลว สวนการ
ตรวจเยี่ยมศูนยบริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ไดขอ
อนุมัติยกเลิกเรียบรอยแลว (จากสถานการณโรคระบาด
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ของโรคโควิด ไดดำเนินการไดขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม 
ใ ห  เ ป  น ไ ป ต า ม ข  อ ค ำ ส ั ่ ง แ น ว ท า ง ป ฏ ิ บั ต ิ ข อ ง
กรุงเทพมหานคร  
กิจกรรมที่ 8 สนับสนุนผูดูแลฯ อยูระหวางดำเนินการ
จัดทำบัตรประจำตัวผูดูแลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับ
การดูแลตอเนื ่องที ่บาน ชุดอุปกรณดูแลผู ปวยและ
ผูสูงอายุที ่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน ประจำป 
2563 ไดดำเนินการสงมอบใหศูนยบริการสาธารณสุข
เรียบรอยแลว 
กิจกรรมที่ 9 สนับสนุนชุดอุปกรณการดูแลผูปวยและ
ผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน ไดขออนุมัติ
ยกเลิกการดำเนินการในกิจกรรมนี้เรียบรอยแลว 
(ไดดำเนินการโครงการสำเร็จเสร็จสิ้นแลวและบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกำหนด   

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
  - 
ปญหา อุปสรรค 
  - การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หลักฐานอางอิง 
  - แบบฟอรมท่ี 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  
  - 
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การประเมินผลสัมฤทธิ์ (รอยละ 100  
 

สรุปผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดในมิติท่ี 1ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ  

ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

(1  
ลำดับท่ี 

(2  
ตัวช้ีวัด 

(3  
เปาหมาย 

(4  
ผลการดำเนินงาน 

 

(5  
รอยละความสำเร็จ 

(4 X 100 
       (3  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1 รอยละความสำเร็จการจัดการเรื่องรองเรียนเก่ียวกับ
มลภาวะทางเสียงของกลุมเปาหมาย (ผลลัพธ  

รอยละ 80 รอยละ 100    

2 จำนวนชุมชนมีความสามารถในการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด (ผลผลิต  

1,200 ชุมชน 1,611 ชุมชน    

3 ชุมชนรวมใจระวังภยัยาเสพติดไดรบัการสนับสนุน
และสามารถขับเคลื่อนงานแกไขปญหายาเสพติด 
(ผลลัพธ  

รอยละ 60 
(เดิม รอยละ 90  

รอยละ 89.02    

4 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการเฝาระวัง
ยาเสพติด (ผลลัพธ  

รอยละ 20 
(เดิม รอยละ 30  

รอยละ 22.06    

5 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝาระวังภัย
และยาเสพติดตามภารกิจ (ผลลัพธ  

รอยละ 60 รอยละ 74.18    

6 รอยละของสถานประกอบการท่ีรวมดำเนินการเฝา
ระวังภัยและยาเสพติด (ผลลัพธ  

รอยละ 55 รอยละ 55    

7 จำนวนของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ี
รวมดำเนินการ (ผลลัพธ  

36 แหง 36 แหง -   

8 รอยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีรวมดำเนินการ (ผลลัพธ  

รอยละ 85 รอยละ 100    
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(1  
ลำดับท่ี 

(2  
ตัวช้ีวัด 

(3  
เปาหมาย 

(4  
ผลการดำเนินงาน 

 

(5  
รอยละความสำเร็จ 

(4 X 100 
       (3  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

9 เด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
และนอกสังกัดไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการ 
(ผลผลิต  
รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดี 
สมสวน (ผลลัพธ  

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 66 

รอยละ 100 
 
 

รอยละ 66.50 

   

10 รอยละของผูเขารวมโครงการฯท่ีอวนลงพุงมีรอบ
เอวหรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน ลดลงจากเดิม 
(ผลลัพธ  

รอยละ 90 รอยละ 90.10    

11 ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป และ ผูท่ีมีอายุ 40-
59 ป ไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและฝกทักษะ
การทำความสะอาดชองปาก (ผลลัพธ  

30,000 คน 44,997 คน    

12 รอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

รอยละ 85 รอยละ 90.06    

13 จำนวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการ
ดำเนินกิจกรรมสุขภาพ (ผลผลิต  

18 เครือขาย 18 เครือขาย    

14 เครือขายความรวมมือในการเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สำนัก
อนามัย มีจำนวนเพ่ิมข้ึน(ผลลัพธ  

ไมนอยกวารอยละ 10 
จากปท่ีผานมา 

 

รอยละ 11.11    

15 จำนวนศูนยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดตั้งหนวย
บริการท่ีเปนมิตรกับเยาวชน (ผลผลิต  

13 แหง 13 แหง    

16 กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศราไดรับการดูแล (ผลลัพธ  ≥ รอยละ 70 รอยละ 100    

17 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานไดรับการดูแลตาม
เกณฑ (ผลลัพธ  

รอยละ 40 
(เดิม รอยละ 80  

รอยละ 50.66    
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(1  
ลำดับท่ี 

(2  
ตัวช้ีวัด 

(3  
เปาหมาย 

(4  
ผลการดำเนินงาน 

 

(5  
รอยละความสำเร็จ 

(4 X 100 
       (3  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

18 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได 
(ผลลัพธ  

รอยละ 20 
(เดิม รอยละ 35  

รอยละ 30.83    

19 รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงไดรับการ
ดูแลตามเกณฑ (ผลลัพธ) 

รอยละ 40 
(เดิม รอยละ 80  

รอยละ 56.77    

20 รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได 
(ผลลัพธ  

รอยละ 20 
(เดิม รอยละ 35  

รอยละ 41.92    

21 สตรีในชวงอายุ 30-70 ป ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานม (ผลผลิต  

>6,250 คน 
(เดิม >12,500 คน  

8,640 คน 
 

   

22 สตรีในชวงอายุ 30-60 ป ไดรับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก (ผลผลิต  

>5,000 คน 
(เดิม >7,500 คน  

7,489 คน 
 

   

23 รอยละสำนักงานเขตไดรับสื่อความรูดานอาชีวอ
นามัย เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจดานอาชีวอ
นามัยใหแกสถานประกอบการกลุมเปาหมายใน
พ้ืนท่ี 
(เดิม : รอยละสถานประกอบการท่ีไดรับการ
สนับสนุนในการเสริมความรู ความเขาใจ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยอยางถูกตองเหมาะสม 
(ผลลัพธ  

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

   

24 รอยละของหองน้ำสาธารณะในกลุมเปาหมายมี
สุขลักษณะเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด (ผลผลิต  

รอยละ 70 รอยละ 81.60    

25 ผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับบริการ ณ ศูนยบริการ

สาธารณสุข ไดรับการรักษาดวยยาตานไวรัส 

(ผลลัพธ  

>รอยละ 90 
 

รอยละ 100    
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(1  
ลำดับท่ี 

(2  
ตัวช้ีวัด 

(3  
เปาหมาย 

(4  
ผลการดำเนินงาน 

 

(5  
รอยละความสำเร็จ 

(4 X 100 
       (3  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

26 รอยละผลสำเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรค 
(ผูปวยวัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม/กลับเปนซ้ำ
ท้ังเสมหะพบเชื้อและไมพบเชื้อ (ผลลัพธ  

≥รอยละ  87 
(เดิม ≥รอยละ  89  

รอยละ 90.53    

27 อัตราการปวยโรคไขเลือดออก (ผลลัพธ  ไมเกินเปอรเซ็นไทล 
ท่ี 80 ของขอมูล 5 ป

ยอนหลัง 

รอยละ 68.16    

28 รอยละของการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญใน
กลุมเปาหมาย (ผลผลิต  

รอยละ 70 รอยละ 88.48    

29 รอยละของผูเขารวมกิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่อง
โรคติดตอท่ีสำคัญตามฤดูกาล (ผลผลิต  

รอยละ 80 -    

30 จำนวนศูนยบริการสาธารณสุขท่ีพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข (PHCA) 
(ผลลัพธ  

2 ศูนยบริการสาธารณสุข 
(เดิม 5 ศูนยบริการ

สาธารณสุข  

3 ศูนยบริการสาธารณสุข    

31 มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 
สำนักอนามัย (ผลลัพธ  

อยางนอย 20 เรื่อง  
ไดเผย 

แพรอยางนอย 20 เรื่อง 

ไดรับการเผยแพร  
จำนวน 37 ผลงาน 

   

32 รอยละของผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก 
BMA Home Ward Referral Center ไดรับการ
พยาบาลตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ (ผลลัพธ  

รอยละ 85 
(เดิม รอยละ 100  

 

รอยละ 92.29    

33 รอยละของศูนยบริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลในเครือคายสามารถเขาถึงบริการและ
ประสานงานผานศูนยสงตอเพ่ือการพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบาน (ผลลัพธ  

รอยละ 70 
(เดิม รอยละ 85  

รอยละ 78.23    
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(1  
ลำดับท่ี 

(2  
ตัวช้ีวัด 

(3  
เปาหมาย 

(4  
ผลการดำเนินงาน 

 

(5  
รอยละความสำเร็จ 

(4 X 100 
       (3  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

34 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบ
การปนเปอนเชื้อโรค (ผลลัพธ  

รอยละ 95 
 

รอยละ 97.54    

35 รอยละของตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจไม
พบการปนเปอนสารพิษ (ผลลัพธ  

รอยละ 100 
 

รอยละ 100    

36 รอยละของสถานประกอบการท่ีไดรับการตรวจ
คุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทางหองปฏิบัติการ และผาน
เกณฑมาตรฐาน (ผลลัพธ  

รอยละ 70 รอยละ 99.09    

37 รอยละของผูบริโภคไดรับการพิทักษสิทธิ์ในการ
เลือกซ้ือกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม 
(ผลลัพธ  

รอยละ 100 รอยละ 100    

38 รอยละของสัตวท่ีผานการตรวจสุขภาพกอนเขาฆา
และผานการตรวจเนื้อหลังฆาเพ่ืออนุญาตใหนำเนื้อ
นั้นไปจำหนายตามกฎหมาย (ผลลัพธ  

ผลผลิต = 700,000 ตัว  
ผลลัพธ = รอยละ 95 

 

ผลผลิต = 1,504,932 ตัว 
ผลลัพธ = รอยละ 100 

   

39 รอยละของตัวอยางสัตวปกท่ีไดรับการสุมตรวจไม
พบเชื้อโรคไขหวัดนก (ผลลัพธ  

ผลผลิต = 3,500 ตวั  
(เดิม 4,000 ตัว  

ผลลัพธ = รอยละ 97 

ผลผลิต = 5,221 ตวั 
ผลลัพธ = รอยละ 100 

   

40 รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวท่ีไดรับการสุมตรวจไม
พบเชื้อโรคอาหารเปนพิษ (S.aureas และหรือ 
Salmonella spp.) (ผลลัพธ  

ผลผลิต = 1,500 ตวัอยาง
(เดิม 2,000 ตัวอยาง  
ผลลัพธ = รอยละ 80 

 

ผลผลิต = 2,029 ตวัอยาง 
ผลลัพธ = รอยละ 89.70 

   

41 รอยละของตัวอยางเนื้อสัตวท่ีไดรับการสุมตรวจไม
พบยาตานจลุชีพตกคาง (ผลลัพธ  

ผลผลิต = 1,000 ตวัอยาง
(เดิม 1,400 ตัวอยาง  
ผลลัพธ =รอยละ 95 

ผลผลิต = 1,409 ตวัอยาง 
ผลลัพธ =รอยละ 99.36 
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(1  
ลำดับท่ี 

(2  
ตัวช้ีวัด 

(3  
เปาหมาย 

(4  
ผลการดำเนินงาน 

 

(5  
รอยละความสำเร็จ 

(4 X 100 
       (3  

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

42 รอยละของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสท่ี
ขอรับการชวยเหลือไดรับอุปกรณชวยในการ
ดำรงชีวิตประจำวันตามท่ีจำเปน (ผลลัพธ  

รอยละ 85 รอยละ 100    

43 รอยละของผูถูกกระทำและ/หรือผูไดรับผลกระทบ
จากความรุนแรงในครอบครัวไดรับความชวยเหลือ 
(ผลผลิต  

รอยละ 80 รอยละ 100    

44 รอยละของผูสูงอายุท่ีเปนสมาชิกชมรมผูสูงอายุ
ของศูนยบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ไดรับ
การคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำป 
(ผลลัพธ  

รอยละ 50 
(เดิม รอยละ 100  

รอยละ 81.61 
 
 

 

   

45 รอยละของผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาลผูปวย
และผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน ท่ี
ปฏิบัติงานจริงไดรับการติดตาม กำกับ ดูแล จาก
พยาบาลผูจัดการสุขภาพและผูตรวจการพยาบาล
(ผลลัพธ  

รอยละ 80 รอยละ 100    

46 ศูนยบริการสาธารณสุข มีการดำเนินกิจกรรมการ
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ (ผลลัพธ  

ไมนอยกวา                
รอยละ 90 

รอยละ 100    

 
รวม  .................  คะแนน 

 

 
รวมตัวช้ีวัดท้ังส้ินจำนวน 46 ตัว  ไดคะแนนคะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
1. รอยละความสำเร็จการจัดการ
เรื่องรองเรียนเก่ียวกับมลภาวะทาง
เสยีงของกลุมเปาหมาย (ผลลัพธ  

รอยละ 80 รอยละ 100 1. โครงการการควบคุมระดับเสียง
จากการจัดใหมีมหรสพ การแสดง
ดนตรี เตนรำ รำวงฯ  

     สถานประกอบกิจการท่ีจ ัดใหม ีมหรสพการแสดง
ดนตรี เตนรำ รำวงฯ ท่ีเคยถูกรองเรียนวาประกอบกิจการ
สงเสียงดังในป พ.ศ. 2562 จำนวน 42 แหง ไดทำการ
ปรับปรุงแกไข และไดรับการตรวจสอบดานสุขลักษณะท้ัง
หมดแลว โดยท้ัง 42 แหง ผูท่ีเคยรองเรียนหรือผูพักอาศัย
ใกลเคียงไมไดรับความเดือดรอนจากเสียงรบกวนแลว จึง
ยุติเหตุรำคาญและไมตองมีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
  - 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมสามารถดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการฯ ไดตามเปาหมาย เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานครฯ ใหปดสถานประกอบกิจการฯ เปนการชั่วคราว ตั้งแตวันท่ี 
18 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เพ่ือลดโอกาสการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หลักฐานอางอิง 
 - รายงานผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนสถานประกอบการกิจการจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรำ รำวงฯ ประกอบกิจการสงเสียงดัง 
      - แบบสำรวจขอมูลสถานประกอบการท่ีเปนอันตราย ประเภทการจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน  
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

 1. ไดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานใหแกเจาหนาท่ีสำนักงานเขต 50 เขต เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2563 
 2. ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ระหวางวันท่ี 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563 

3. เริ่มดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการฯ วันท่ี 1 มีนาคม 2563 
4. หยุดตรวจสอบสถานประกอบกิจการฯ ตั้งแตวันท่ี 18 มีนาคม 2563  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
2. จำนวนชุมชนมีความสามารถ
ในการปองกันแกไขปญหายาเสพ
ติด (ผลผลิต  

1,200 ชุมชน 1,611 ชุมชน กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการ
ดำเนินงานชุมชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  

     ใชขอมูลจากผลการประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชน 
จำนวน 2 ครั้ง ภายในปงบประมาณ ซึ่งผลการประเมินฯ  
มีชุมชนที ่ดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดตามเกณฑของกรุงเทพฯ จำนวน 1,611 ชุมชน            

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลวุัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
3. ชุมชนรวมใจระวังภยัยาเสพ
ติดไดรับการสนับสนุนและ
สามารถขับเคลื่อนงานแกไข
ปญหายาเสพติด (ผลลัพธ  

รอยละ 60 
(เดิม รอยละ 90  

รอยละ 89.02 โครงการชุมชนรวมใจระวังภัยยาเสพ
ติดในชุมชน  

-  ผู อำนวยการสำนักอนามัยไดเห็นชอบใหปรับลดคา
เปาหมายจากรอยละ 90 เปนรอยละ 60 เม่ือวันท่ี    27 
เมษายน 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 
0709/653 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563  
-  ผลการดำเนินงานจากระบบ NISPA ระหวาง 1 ต.ค. 
62 – 30 ก.ย. 63 มีชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนและ
สามารถขับเคลื ่อนงานแกไขปญหายาเสพติด จำนวน 
1,840 ชุมชน จากจำนวนชุมชนที่จดทะเบียน ทั้งหมด 
2,067 ชุมชน รอยละ 89.02 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
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 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
4. ระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเฝาระวังยา
เสพติด (ผลลัพธ  

รอยละ 20 
(เดิม รอยละ 30  

รอยละ 22.06 โครงการอบรมครู ก เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครดานยาและสารเสพติด 

-  ผู อำนวยการสำนักอนามัยไดเห็นชอบใหปรับลดคา
เปาหมายจากรอยละ 30 เปนรอยละ 20 เม่ือวันท่ี    27 
เมษายน 2563 รายละเอียดตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กท 
0709/653 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563 
-   อาสาสม ัครสาธารณส ุขกร ุง เทพมหานคร ร วม
ดำเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาและสาร
เสพติดในชุมชน โดยการใหความรู จัดกิจกรรมรณรงค
ดานการปองกันยาเสพติด จำนวน 135 คน จาก 612 
คน เปนรอยละ 22.06 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรงุเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
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 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
5. อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝาระวังภัยและยาเสพติดใน
ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรมเฝา
ระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ (ผลลัพธ  

รอยละ 60 รอยละ 74.18 โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝาระวังภัยและยา
เสพติด  

1. ประสานสำนักงานเขตเพ่ือสำรวจขอมูลจำนวน
อาสาสมัครฯ ท่ีคงสถานะในตนปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ปจจุบนั มีจำนวน 12,408 คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 28 ม.ค. 2563  
2. สำนักงานเขต 50 เขต รายงานผลการดำเนินงานของ
อาสาสมัครฯ ในระบบการรายงานผานเว็บไซตสำนักงาน
ปองกันและบำบัดการติดยาเสพติดซ่ึงมีผลการดำเนินงาน
ระหวาง 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 จำนวน 9,204 คน 
จากจำนวน 12,408 คน คิดเปน รอยละ 74.18 โดยมี
การดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมเฝาระวังภัยและการแพรระบาดยาเสพติด 
จำนวน 8,896 ครั้ง 
- คนหา ติดตาม ดูแลชวยเหลือผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
จำนวน 2,485 ครั้ง 
- การใหความรูดานยาเสพติด จำนวน 6,839 ครั้ง 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
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 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย    
   -  

  



ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 : หนาท่ี 15 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
6. รอยละของสถาน
ประกอบการท่ีรวมดำเนินการ
เฝาระวังภัยและยาเสพติด 
(ผลลัพธ  

รอยละ 55 รอยละ 55 กิจกรรมสนับสนุนการเฝาระวังภัย
และยาเสพติดในสถานประกอบการ  

   ประสานสำนักงานเขตเพ่ือคัดเลือกสถานประกอบการ
ท่ีจะดำเนินการโดยผลการดำเนินงาน ณ เดือน กันยายน  
พ.ศ. 2563 มีสถานประกอบการท่ีมีกิจกรรมปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด จำนวน 165 แหง จาก 300 แหง 
รอยละ 55 ซ่ึงมีการดำเนินงาน ดังนี้ 
- จัดบอรดประชาสัมพันธใหความรูเรื่องยาเสพติด โทษ 
พิษภัย 
- สุมตรวจคัดกรองยาและสารเสพติด 
- จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน โดยมีวิทยากรจากสำนัก
อนามัย ปปส.กทม. สำนักงานเขต 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
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 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
7. จำนวนของสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีรวม
ดำเนินการ (ผลลัพธ  

36 แหง 36 แหง โครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 

   จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในสถานศึกษา 
ระหวางวันที ่ 28 – 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรม
เอเชีย โดยมีสถานศกึษาระดับอุดมศึกษาเขารวมกิจกรรม 
จำนวน 36 แหง และอาสาสมัครฯ จำนวน 150 คน ซ่ึง
ไดรับความรู เรื่อง การปองกันและแกไขปญหายาและสาร
เสพต ิด การให คำปร ึกษาเบื้องต น การส ังเกตและ
ชวยเหลือบุคคลท่ีมีภาวะซึมเศรา 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  -   
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
8. รอยละของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครท่ีรวม
ดำเนินการ (ผลลัพธ  

รอยละ 85 รอยละ 100 1. โครงการพัฒนาการเสริมสราง
ภูมิคุมกันภัยยาเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนแบบครบวงจร  
2. โครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่  
3. โครงการเยาวชนสดใส ไรควัน
บุหรี่  
4. โครงการลดละเลิกการบริโภค
ยาสูบสำหรับบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  
5. โครงการรณรงค ลด เลิก การ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวง
เทศกาลสำคัญ  
6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
ผลิตภัณฑยาสูบในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  

     โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมปองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา โดยดำเนินการตามมาตรการการปองกันและ
แก  ไ ขป ญหายา /ส าร เ สพต ิ ด ใน โ ร ง เ ร ี ยนส ั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร การรณรงคใหความรูเรื ่องโทษพิษภัย
ของยาเสพติดแกนักเรียน เนื่องในวันสำคัญตางๆ เชน   
วันงบสูบบุหรี ่โลก วันตอตานยาเสพติดโลก ผานสื่อ
ประชาสัมพันธทาง Line Facebook และเพจของทาง
โรงเรียน จำนวน 109 โรงเรียน จาก 109 โรงเรียน   
คิดเปนรอยละ 100 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือจากหนวนงานภายใน/นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคประชาชน และชุมชน 
 - มีการบูรณาการการทำงานรวมกันในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปญหา อุปสรรค 
 - สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด 19 สงผลใหการดำเนินโครงการไมเปนไปตามกำหนด 
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 - บางโครงการเปนโครงการใหมซ่ึงยังไมเคยมีการดำเนินการ แตละหนวยงานยังไมมีประสบการณจึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูเพ่ือดำเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค 
 - ปญหาดานการรายงาน บสต. / การสงขอมูลการรายงานจากหนวยงานนอกสังกัดกรุงเทพมหานครมายังหนวยบำบัดของกรุงเทพมหานคร 
 - ผูเขารับการบำบัดรักษายาเสพติด/สารเสพติด ไมเขารับการบำบัดรักษาอยางตอเนื่อง 
 - อาสาสมัครฯ ปฏิบัติงานหลายหนาท่ี จึงทำงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดไมเต็มท่ี 
หลักฐานอางอิง 
 - แฟมโครงการ/กิจกรรม 
 - แบบรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครฯ 
 - แบบรายงาน บสต. 
 - แบบรายงานขอมูล ระบบ NISPA 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
9. เด็กและเยาวชนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครและนอก
สังกัดไดรับการเฝาระวังภาวะ
โภชนาการ (ผลผลิต  
 
รอยละของเด็กวัยเรียนสูงดี 
สมสวน (ผลลัพธ  

รอยละ 100 
 
 
 
 

รอยละ 66 

รอยละ 100 
 
 
 
 
รอยละ 66.50 

1. กิจกรรมปองกันโรคอวนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัดกรุงเทพมหานคร และนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียน และท้ังหมด ท่ีไดรับการ
เฝาระวังภาวะโภชนาการและเขารวมดำเนินมาตรการ
ปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 437 แหง นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สพฐ. 62 แหง เอกชน 148 แหง รวม 651 แหง 
จำนวน 415,117 คนจากเปาหมายท้ังหมด 415,117 
คน คิดเปนรอยละ 100  
รวบรวมผลภาวะโภชนาการสูงดี สมสวน 
- ปการศึกษา 1/2562 จำนวน 269,387 คน คิดเปน
รอยละ 66.34 (จากจำนวนนกัเรียนในโรงเรียนท่ีสังกัด
กรุงเทพมหานคร และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ท้ังหมดท่ีไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการและเขารวม
ดำเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ
ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แหง นอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร สพฐ. 62 แหง เอกชน 140 แหง รวม 
639 แหง  จำนวนนักเรียน 406,070 คน  
-  ปการศึกษา 2/2562 จำนวน 276,053 คน           
คิดเปนรอยละ 66.50 (จากจำนวนนักเรียนในโรงเรียนท่ี
สังกัดกรุงเทพมหานคร และนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ท้ังหมดท่ีไดรับการเฝาระวังภาวะโภชนาการและเขารวม
ดำเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ
ในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แหง นอกสังกัด
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุงเทพมหานคร  สพฐ. 66 แหง เอกชน 148 แหง รวม 
651 แหง  จำนวนนักเรียน 415,117 คน  
3. จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมปองกันโรคอวนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน 
4. วางแผนรายละเอียดข้ันตอนในการดำเนินงาน 
5. กำหนดแผนการดำเนินงานและประสานงานหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
   - จัดทำแบบประเมินการดำเนินงานมาตรการปองกัน
โรคอวนและทุพโภชนาการในโรงเรียน 
   - จัดสงแบบประเมินการดำเนินงานเฝาระวังภาวะ
โภชนาการในโรงเรียนใหศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
6.  จัดทำหนังสือขอความรวมมือไปยังหนวยงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ. และสำนักงาน
คณะกรรมสงเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.เพ่ือขอความ
อนุเคราะหประสานขอความรวมมือโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
และสช. เขารวมกิจกรรมปองกันโรคอวนและภาวะทุพ
โภชนาการในโรงเรียนและเฝาระวังภาวะโภชนาการของ
นักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง ประเมินภาวะ
โภชนาการปละ 2 ครั้ง(เทอม1 และเทอม2  
7.  จัดทำเอกสาร/แบบฟอรม/แบบรายงานการ
ดำเนินงานการจัดกิจกรรมปองกัน แกไขปญหาภาวะ
โภชนาการเกินและอวน ในโรงเรียน 
8.  อยูระหวางรวบรวมแบบรายงานการดำเนินงานการ
จัดกิจกรรมปองกัน แกไขปญหาภาวะโภชนาการเกินและ
อวน ในโรงเรียน 
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560  

9.  จดัทำหนังสือ ถึงผูอำนวยการสำนักงานเขต  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการดำเนินงาน
และขอความรวมมือเขารวมกิจกรรมปองกันโรคอวนและ
ภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ปการศึกษา 1/2562 
10. สรุปผลการรวบรวมผลการดำเนินการเฝาระวังภาวะ
โภชนาการนักเรียนโดยการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง  
ประเมินภาวะโภชนาการเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครและนอกสังกัดไดรับการเฝาระวังภาวะ
โภชนาการ ปการศึกษา 2/2562 
 
1.  ดำเนินการขออนมัุติโครงการ 
2.  วางแผนกำหนดหลักสูตรและรูปแบบ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
3.  ประสานงานวิทยากรเก่ียวกับหลักสูตรการสอน และ
สถานท่ีในการจัดอบรมฯ 
4.  จัดทำหนังสือเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบตอบ
รับการเขารวมการอบรมฯ 
5.  รวบรวมแบบตอบรับและจัดทำคำสั่งผูเขารวมอบรมฯ
และคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการ 
6.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ "โครงการการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560"  ณ  หองปรินซบอลรูม 
3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซพาเลส  มหานาค วันท่ี 13-14 
กุมภาพันธ 2562 โดยมีผูเขารวมอบรม จำนวน  129 
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
คน วิทยากร จำนวน 3 คน เจาหนาท่ีดำเนินการ 14 คน รวม 
146 คน 
7.รวบรวมเอกสารคาใชจายการอบรมเพ่ือประกอบการตั้ง
ฎีกาความกาวหนางาน 
8. จัดทำหนังสือถึงผูอำนวยการศูนยบริการสาธารณสุขท้ัง 
68 แหง ขอความรวมมือจัดสงแผนการดำเนินงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
9.ประสานงานกับศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง และ
รวบรวมการดำเนินงานการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ 
10. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหาร
สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 วันท่ี 1 กรกฎาคม 
2563 ณ หองประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน โดยมี
ผูเขารวมประชุม จำนวน 45 คน 
11.  ติดตามและรวบรวม แผนการดำเนินงานเพ่ือ
ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาด
อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และรายงาน
การเฝาระวังเชิงรุก การออกตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีเปาหมาย
ตามแผนฯ จากศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
12. รวบรวมสรุปนำเสนอผูบริหาร 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
    ความรวมมือของหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู 
 - ศูนยบริการสาธารณสุข ๖๘ แหง 
 - สำนักงานเขต ๕๐ เขต 
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 - สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 - โรงเรียนสังกัด กทม. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษ าเอกชน(สช.  
 - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 - กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ปญหา อุปสรรค 
   ๑. เปนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ.2561 – 2575 ซ่ึงตองไดรับความรวมมือจากโรงเรียนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ     
   ๒. จากเปาประสงค สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี มาตรการ สงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคอวน มีการกำหนดตัวชี้วัดโรงเรียนนอกสังกัด
กรุงเทพมหานครดำเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการ ซ่ึงเปนหนวยงานภายนอกทำใหการดำเนินงานดังกลาวเปนเรื่องท่ียากไมสามารถดำเนินการไดครอบคลุม 
 
หลักฐานอางอิง 
   ๑. ขอมูลการเฝาระวังภาวะโภชนาการของนักเรียน      
   ๒. หนังสือขอความอนุเคราะหประสานขอความรวมมือโรงเรียนในสังกัดสพฐ. และเอกชน เขารวมดำเนินมาตรการปองกันโรคอวนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน                                                       
   ๓. รายงานการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาภาวะโภชนาการเกินและอวน 
   4.  โครงการการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการสงเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ. 2560 
   5.  คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน/ คำสั่งผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  
           - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
10. รอยละของผูเขารวม
โครงการฯท่ีอวนลงพุงมีรอบเอว
หรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 
ลดลงจากเดิม (ผลลัพธ  

รอยละ 90 รอยละ 90.10 1. โครงการวัยทำงานสดใส ใสใจ
สุขภาพ 
 

1. ดำเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. วางแผนกำหนดหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและ
แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ 
3. ติดตอวิทยากรบรรยาย และสถานท่ีในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
4. ประสานงานวิทยากรเก่ียวกับหลักสูตรการสอน และ
ประสานงานสถานท่ีในการจัดอบรมฯ 
5. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร และจัดทำหนังสือขออนุญาตใช
สถานท่ีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
6. จดัทำหนังสือขอความรวมมือสงรายชื่อขาราชการเขา
รวมโครงการวัยทำงานสดใส ใสใจสุขภาพ ไปยัง
ศูนยบริการสาธารณสุขท้ัง 68 แหง  
7. ดำเนินการรวบรวมรายชื่อเพ่ือจัดทำคำสั่ง
กรุงเทพมหานคร 
8. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คำสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการการเงิน   
9. จัดทำคำสั่งใหขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
10. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯBangkok Healthy 
Working Age 
-  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Bangkok health 
Working Age ใหแกแกนนำศูนยบริการสาธารณสุข 68 
แหง ประกอบดวยขาราชการระดับปฏิบัตกิาร – ชำนาญ
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
การพิเศษ ของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหงๆ ละ 2 
คน จำนวน 120 คน วิทยากร 4 คน กรรมการและ
เจาหนาท่ีดำเนินงาน 11 คน รวมท้ังสิ้น 135 คน 
จำนวน 1 รุน ระยะเวลา 2 วนั ณ หองปรินซบอลรูม 3 
ชั้น 11 โรงแรมปรินซพาเลส มหานาค  ผูเขาอบรมฯ
ท้ังสิ้น 120 คน กอนเขารวมโครงการฯ มีผูท่ีอวนลงพุงมี
รอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย(BMI) เกินจำนวน 64 คน หลัง
เขารวมโครงการฯ ผูท่ีอวนลงพุง มีรอบเอว หรือคา BMI 
เกินลดลงจากเดิมจำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 81.25  
11. แกนนำสำรวจภาวะโภชนาการในหนวยงานโดยการ
ชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูงเพ่ือหาคาBMIของผูเขารวมโครงการ
กอนดำเนินงาน 
12. แกนนำดำเนินการประเมินภาวะโภชนาการหลังการ
เขารวมโครงการโดยการชั่งน้ำหนักวัดสวนสูงเพ่ือหาคา
BMI เปรียบเทียบกอนและหลังเขารวมโครงการ จัดทำ
เปนรายงานสงกองสรางเสริมสุขภาพ 
13. ติดตามประเมินผลโครงการ 
14. รายงานขอมูลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอ
ผูบริหาร 
15. จัดทำฎีกาเบิกเงินโครงการฯ 
-  สรุปการติดตามรวบรวมขอมูลและประเมินผลโครงการ
วัยทำงานสดใส ใสใจสุขภาพ ผูเขารวมโครงการฯ จำนวน 
3,545 คน มีคารอบเอวหรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 
จำนวน 2,031 คน และหลังเขารวมโครงการมีคารอบ
เอวหรือคาดัชนีมวลกาย (BMI) เกินลดลงจากเดิม จำนวน 
1,830 คน คิดเปน รอยละ 90.10 
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ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 ไดรับความรวมมือของหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

-  ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนย 
ปญหา อุปสรรค  
    1. เปนตัวชี้วัดตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำป พ.ศ.2561 – 2575 ซ่ึงตองไดรับความรวมมือจากสำนักตางๆ สำนักงานเขต ใหองคกรมีสุขภาพท่ี
ดีของหนวยงานเพ่ือไปสรางแกนนำสุขภาพ 

2. ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไมใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรม อาจทำใหกิจกรรมท่ี
กำหนดไวไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
หลักฐานอางอิง 
    1. หนังสือขอรายชื่อขาราชการเพ่ือเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
    2. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน 
    3. คำสั่งผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  

- 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
11. ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป 
และ ผูท่ีมีอายุ 40-59 ป ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปากและฝก
ทักษะการทำความสะอาดชอง
ปาก(ผลลัพธ  

30,000 คน 44,997 คน 
 

1. โครงการคนกรุงเทพฯรักฟน (เพ่ือ
เขาสูวัยสูงอายุฟนดี  
 

กิจกรรมท่ี 1 
- รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตรวจสุขภาพชองปาก
และฝกทักษะการทำความสะอาดชองปากรายบุคคล 
(อายุ 40-59 ปและ ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป  
- สถานบริการ (ศบส. สำนักอนามัย โรงพยาบาลสังกัด 
กทม.และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ใหบริการสงเสริม
ปองกันโรคในชองปากแกกลุมเปาหมายโดยการตรวจและ
ฝกทักษะการใชอุปกรณการทำความสะอาดชองปาก 
จำนวน 44,997 คน (ผู สูงอายุ 60 ปขึ ้นไป จำนวน 
22,023 คน คิดเปนรอยละ 48.9 กลุมอายุ 40-59 ป 
จำนวน 22,974 คน คิดเปนรอยละ 51.1  
ดำเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานท่ีวางไวแลว 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการคนกรุงเทพฯรักฟน (เพ่ือผู
สูงวัยฟนดี ปงบประมาณ 2563 เสนอ ผูอำนวยการ
สำนักอนามัย วันท่ี 13 สิงหาคม 2563 
กิจกรรมท่ี 2 
จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู การดำเนินงานของ
เครือขายแกนนำชมรมผูสูงอายุ ดานการสงเสริมสุขภาพ
ชองปาก ประกอบดวย แกนนำชมรมผูสูงอายุ 100 คน 
ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น. 
ณ โรงแรมปริ๊นสตั้น พารค สวีท ดินแดง 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
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 - มีการวางแผน กำหนดเปาหมาย ตั้งคณะทำงานและแบงหนาท่ีการรับผิดชอบอยางชัดเจน 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอางอิง 
 - คำสั่งสำนักอนามัย ท่ี 461/2563 ลงวันท่ี 29 พ.ย. 2563  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการรับ-สง และเก็บรักษาเงิน 
 - บันทึกขอความ ท่ี กท 0703/2152 ลงวันท่ี 29 พ.ย.2563 เรื่อง ขออนุมัติใหบุคคลภายนอกเขารวมโครงการคนกรุงเทพฯรักฟน (เพ่ือเขาสูวัยสูงอายุฟนดี  
 - แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสงเสริมสุขภาพชองปากผูสูงอายุ ในโครงการคนกรุงเทพฯรักฟน(เพ่ือเขาสูวัยสูงอายุฟนดี  
 - รายงานผลสรุปผลการดำเนินงานโครงการคนกรุงเทพฯรักฟน (เพ่ือผูสูงวัยฟนดี ปงบประมาณ 2563 เสนอ ผูอำนวยการสำนักอนามัย วัน ท่ี 13 สิงหาคม 2563 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

     ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตวัช้ีวัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
12. รอยละของอาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ี
ไดรับการพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละ 85 รอยละ 90.06 1. โครงการอาสาสมัครสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร รวมใจขจัดภัย
สุขภาพ  
2. โครงการอบรมเตรียมความพรอม
ในการเปนอาสาสมัครสาธารณสุข 
กรุงเทพมหานคร  

   สำรวจอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ีไดรับ
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจำป
งบประมาณ 2563 รอบประเมินท่ี 2  
(1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563  
อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 9,670 คน 
จากอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน ท้ังหมด จำนวน 
10,737 คน คิดเปนรอยละ 90.06 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในระดับสวนกลาง และระดับพ้ืนท่ีใหความสำคัญและกำหนดเปนภารกิจท่ีตองดำเนินการรวมกัน 
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญ ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอางอิง 
 - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจขจัดภัยสุขภาพ พ.ศ. 2563 
 - โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
 - สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 - โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการเปนอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร 
 - สรุปจำนวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
13. จำนวนภาคีเครือขายท่ีเขา
มามีสวนรวมในการดำเนิน
กิจกรรมสุขภาพ (ผลผลิต  

18 เครือขาย 18 เครือขาย 1. โครงการการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับเขต 
 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข. ท่ีเขา
มามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมดานสุขภาพ จำนวน 
18 เครือขาย ไดแก เขตดอนเมือง, เขตบางซ่ือ, เขต
ประเวศ, เขตหนองแขม, เขตคลองเตย, เขตทุงครุ, เขต
ธนบุรี, เขตบางกอกนอย, เขตบางขุนเทียน, เขตบึงกุม, 
เขตปทุมวัน, เขตลาดพราว, เขตวัฒนา, เขตสวนหลวง, 
เขตสัมพันธวงศ, เขตหวยขวาง, เขตมีนบุร,ี เขตจอมทอง 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในระดับสวนกลาง และระดับพ้ืนท่ีใหความสำคัญและกำหนดเปนภารกิจท่ีตองดำเนินการรวมกัน 
 - ประชาชนมีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญ ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาสุขภาพ 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอางอิง 
 - โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครรวมใจขจัดภัยสุขภาพ พ.ศ. 2563 
 - โครงการการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
 - สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 - โครงการอบรมเตรียมความพรอมในการเปนอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร 
 - สรุปจำนวนภาคีเครือขายท่ีเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมสุขภาพ 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนนิการไมเปนตามเปาหมาย   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
14. เครือขายความรวมมือใน
การเฝาระวังความปลอดภัยดาน
ยาและผลิตภัณฑสุขภาพ สำนัก
อนามัย มีจำนวนเพ่ิมข้ึน
(ผลลัพธ  

ไมนอยกวารอย
ละ 10 จากปท่ี

ผานมา 
 

รอยละ 11.11 1. กิจกรรมเครือขายความ
รวมมือในการเฝาระวังความ
ปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ สำนักอนามัย  
 

    เนื่องดวยสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส     โคโรนา 
2019 หรือโรคโคว ิด 19 ในขณะนี ้  กองเภส ัชกรรมจะ

ปร ับเปล ี ่ยนแนวทางการตรวจเย ี ่ยม และติดตามผลการ
ดำเนินงานของรานยาเครือขายฯ ผานชองทางรายงานใน
รูปแบบเอกสาร หรือโทรศัพท หรอืระบบอิเล็กทรอนิกส 
-  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการรานยาเครือขายความ
รวมมือในการเฝาระวังความปลอดภัยดานยาและผลิตภัณฑ
สุขภาพ สำนักอนามัยเรียบรอยแลว เมื ่อวันที ่ 7 สิงหาคม 
2563 ณ หองประชุมชั้น 3 ศูนยบรกิารสาธารณสุข 21 โดยท่ี
ประชุมมีมติรับรองรานยาที่สมัครเขารวมเปนรานยาภายใต
โครงการเครือขายฯ ประจำปงบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 12 ราน 
และใหรานยาภายใตโครงการเครือขายฯ เดิม ผานการประเมิน
จำนวน 68 ราน รวมมีรานยาเครือขายฯ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 80 ราน (ปงบประมาณ 2562 มีรานยา
ภายใตโครงการเครือขายฯ ทั้งสิ้น 72 ราน ปดกิจการ จำนวน 
3 ราน และไมประสงคเขารวมเปนรานยาภายใตโครงการ
เครือขายฯ ตอ จำนวน 1 ราน  

 

 
 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ. ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ประยะท่ี ๒ (พ. ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ดานท่ี ๑ มหานครปลอดภัย มิติท่ี ๑. ๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย และอยูในแผนปฏิบัติราชการปร ะจำป



ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 : หนาท่ี 33 

พ. ศ. ๒๕๖๓ สำนักอนามัยมิติท่ี ๑. ๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย เปาหมายท่ี ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิตมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีไมมีภาวะเจ็บปวยจาก
โรคติดตอเรื้อรังและโรคจากการประกอบอาชีพเปาประสงคท่ี ๑.๖.๑.1 สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 

- ผูอำนวยการสำนักอนามัยเห็นชอบและอนุมัติปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินตัวชี้วัดมิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจตามหนังสือที่กท 0710/311 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2563 
ปญหา อุปสรรค 
 - เนื่องดวยสถานการณการระบาดโรคตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 2019 อันเปนโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญ
ของโรคติดตออันตราย (ฉบับท่ี3 พ.ศ. 2563 พบการเพ่ิมข้ึนของจำนวนผูปวยอยางรวดเร็วในขณะนี้ ประกอบกับกรุงเทพมหา นครเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีจะมีการแพรระบาดของโรคสูงการ
ควบโรคอยางทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพ่ือไมใหการแพรยระบาดจึงมีความจำเปนอยางยิ่ง กองเภสัชกรรมจึงเห็นความจำเปนท่ีจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจ
เยี่ยมรานคาเครือขายฯ เปนติดตามผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสาร หรือโทรศัพท หรือระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือลดโอกาสการแพรระบาดของโรคในสถานท่ีตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน 
หลักฐานอางอิง 
 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ 
 2. แบบรายงานผลผานระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan  
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
15. จำนวนศูนยบริการ
สาธารณสุขท่ีมีการจัดตั้งหนวย
บริการท่ีเปนมิตรกับเยาวชน
(ผลผลิต  

13 แหง 13 แหง 1. โครงการปองกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในวัยรุน  

1. วางแผนการดำเนินงาน 
2. ขออนุมัติโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน 
3. เตรียมขอมูลและประสานงานผูเกี ่ยวของเพื่อเตรียม
จัดทำแนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพท่ี
เปนมิตรสำหรับวัยรุน(คลินิก Bangkok Teen Care : BTC  
4. รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองของคลินิก 
BangkokTeen Care (BTC) ในศูนยบริการสาธารณสุข
ตามมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสำหรับ
วัยรุ น (คลินิก Bangkok Teen Care : BTC ) ผานตาม
มาตรฐาน 13 แหง คิดเปนรอยละ 100 

 

 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
 - ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรท่ีเก่ียวของของสำนักอนามัย ใหความรวมมือสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 - หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความรวมมือในการสนับสนุนโครงการเปนอยางดีและตอเนื่อง 

ปญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด 
 - ไมไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของ 

- จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดได 

หลักฐานอางอิง 
 - แนวทาง/มาตรฐาน/รูปแบบการจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุน (คลินิก Bangkok Teen Care : BTC  
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 - รายงานผลการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสำหรับวัยรุน (คลินิก Bangkok Teen Care : BTC  
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  

เปนการขับเคลื่อนการดำเนินงานการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนตามพระราชบัญญัติการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2559 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครโดยสนับสนุนใหศูนยบริการสาธารณสุขมีการใหบริการที่เปนมิตรสำหรับวัยรุน โดยจัดตั้งและพัฒนารูปแบบ รวมถึงกำหนดมาตรฐานคลินิก BangkokTeen Care (BTC ใน
ศูนยบริการสาธารณสุข ซ่ึงวางแผนติดตามการดำเนินงานคลินิก Bangkok Teen Care (BTC ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดในไตรมาส 3  - 4 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
16. กลุมเสี่ยงภาวะซึมเศรา
ไดรับการดูแล (ผลลัพธ  

≥ รอยละ 70 รอยละ 100 1. โครงการพัฒนาบริการสุขภาพจิต
ชุมชน 
2. กิจกรรมคลินิกครอบครัวอบอุน  

   รอยละ 100 (จากจำนวนผูรับบริการ 5,723 คน  
พบเสี่ยงภาวะซึมเศรา จำนวน 332 คน และกลุมเสี่ยง
ภาวะซึมเศราไดรับการดูแล จำนวน 332 คน  
(ขอมูล ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 บางสวน  
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. สงเอกสารแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมคลินิก
ครอบครัวอบอุนแกศูนยบริการสาธารณสุข 
2. ประเมินสภาพจิตใจผูรบับริการดวยแบบประเมินภาวะ
ซึมเศรา 
3. ใหสุขภาพจิตศึกษาแกผูรับบริการทุกราย และดูแล
ชวยเหลือกลุมเสี่ยงท่ีพบภาวะซึมเศรา 
4. หลังจากใหบริการประชาชนท่ีมีปญหาสุขภาพจิตแลว 
เจาหนาท่ีใชแบบประเมินความรูความเขาใจในการสราง
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวแบบประเมินมี 6 ขอดังนี้ 
    1 ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ
พัฒนาไปขางหนา มีความทุกขและความสุขมีความผูกพัน
และการใชชีวิตรวมกัน 
    2 การใชชีวิตคูจ ำเปนตองใหความรักความเคารพแก
บิดามารดาของคูชีวิตของเราดวย 
    3 คำพูดท่ีดี วาจาท่ีไพเราะ สุภาพและใหเกียรติกัน
เปนสิ่งไมจำเปนในครอบครัวท่ีใชชีวิต อยูรวมกันทุกวัน 
    4 การโอบกอดลูกเม่ือเขาสูวัยรุนไมควรทำแลว 
เพราะลูกจะเขินอาย 

 



ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 : หนาท่ี 37 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
    5 การกลาวขอบคุณ ขอโท ษของคนในครอบครัวเปน
การกระทำท่ีผูนอยควรแสดงตอ ผูใหญเทานั้น 
    6 การมองโลกในแงดี การยอมรับความแตกตางของ
บุคคลเปนการแกปญหาครอบครัวท่ีดียิ่ง 
5. ผูดำเนินงานในคลินิกครอบครัวอบอุนทุกคลินิกเม่ือให
คำปรึกษาและใหความรูวิธีการสราง  
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวและดูแลชวยเหลือกลุมเสี่ยง
ภาวะซึมเศราตามสภาพปญหา และสงผลการประเมินมา
ท่ีกลุมงานสุขภาพจิต 
เพ่ือรวบรวมรายงาน และสรุปผลการประเมินความรูตอไป
ในทุกเดือน และตลอดปงบประมาณ2563 
6. หลังจากนั้นอีก 3 เดือน เจาหนาท่ีประจำคลินิก
ครอบครัวอบอุนก็จะติดตามโดยการประเมินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตในครอบครัว 
7. กิจกรรมการใหบริการในคลนิิกครอบครัวอบอุน ได
รวบรวมรายงานจากศูนยบริการสาธารณสุขท้ัง 68 แหง 
รวบรวมตัง้แตเดือนตุลาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563
  

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน - 
 
ปญหา อุปสรรค  - 
 
หลักฐานอางอิง  - 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
17. รอยละของผูปวย
โรคเบาหวานไดรับการดูแลตาม
เกณฑ (ผลลัพธ  

รอยละ 40 
(เดิม รอยละ 

80  

รอยละ 50.66 1. โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง 

       ผลการดำเนินงานดูแลผู ป วยโรคเบาหวานของ
ศูนยบริการสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2562 - เดือน
กันยายน 2563 มีผู มารับบริการรักษาโรคเบาหวานท่ี
ไดรับการดูแลตามเกณฑ จำนวน 8,875 คน จากจำนวน
ผ ู มาร ับบร ิการร ักษาโรคเบาหวานทั ้ งหมด จำนวน 
17,518 คน คิดเปนรอยละ 50.66 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. จัดทำเกณฑการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย 
ปงบประมาณ 2563 
2. แจงเกณฑและชี้แจงการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย
ปงบประมาณ 2563 ใหศูนยบริการสาธารณสุขทราบ
และดำเนินการตอไป 
3. ขออนุมัติโครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 
4. จัดตารางบริการรถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนท่ีเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานการดูแลผูปวยโรคเบาหวานตาม
เกณฑใหกับศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
5. รวบรวมผลการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเบาหวานของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
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ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
- นโยบายของสำนักอนามัยสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  

 - ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรท่ีเก่ียวของของสำนักอนามัย ใหความรวมมือสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 - หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความรวมมือในการสนับสนุนโครงการเปนอยางดีและตอเนื่อง 

ปญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด 
 - ไมไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของ 

- จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19 สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดได จึงขอความเห็นชอบ

ปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดตามหนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2563 จากรอยละ 80 เปนรอยละ 40 

หลักฐานอางอิง 
 - เกณฑการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย ปงบประมาณ 2563 
 - รายงานผลการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 

- หนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 เรือ่ง ขอความเห็นชอบปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำป พ.ศ. 2563 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  
 เปนการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมการลดอัตราตายของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือใหบริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซอนใหกับประชาชนท่ัวไป ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนไปตามเกณฑ
การดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยกำหนดใหศูนยบริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 - 4  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
18. รอยละของผูปวย
โรคเบาหวานท่ีควบคุมได 
(ผลลัพธ  

รอยละ 20 
(เดิม รอยละ 

35  

รอยละ 30.83 1. โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง 

   ผลการดำเน ินงาน เด ือนตุลาคม 2562 - เด ือน
กันยายน 2563 พบวา ผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการ
ดูแลตามเกณฑมีระดับคาน้ำตาลอยูในเกณฑท่ีควบคุมได 
(HbA1c) ครั้งสุดทายนอยกวา 7 %  จำนวน 2,736 คน 
จากจำนวนผูปวยโรคเบาหวานที่ไดรับการดูแลตามเกณฑ
ทั ้งหมด จำนวน 8,875 คน คิดเปน รอยละ 30.83
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. จ ัดทำเกณฑการดำเน ินงานปองก ันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย 
ปงบประมาณ 2563 
2. แจงเกณฑและชี้แจงการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย
ปงบประมาณ 2563 
ใหศูนยบริการสาธารณสุขทราบและดำเนินการตอไป 
3. ขออนุมัติโครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 
4. ติดตามการดำเนินงานการทำกิจกรรม/โครงการสราง
สุขภาวะของศูนยบริการสาธารณสุข 
5 .  รวบรวมผลการดำเน ินงานป องก ันและควบคุม
โรคเบาหวานของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
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ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
 - ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรท่ีเก่ียวของของสำนักอนามัย ใหความรวมมือสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 - หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความรวมมือในการสนับสนุนโครงการเปนอยางดีและตอเนื่อง 

ปญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด 
 - ไมไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของ 

- จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไดจึงขอความเห็นชอบปรับ

คาเปาหมายตัวชี้วัดตามหนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 จากรอยละ 35 เปนรอยละ 20 

หลักฐานอางอิง 
 - เกณฑการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย ปงบประมาณ 2563 
 - รายงานผลการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 

- หนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 เรือ่ง ขอความเห็นชอบปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำป พ.ศ. 2563 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  
 เปนการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมการลดอัตราตายของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือใหบริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซอนใหกับประชาชนท่ัวไป ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนไปตามเกณฑ
การดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยกำหนดใหศูนยบริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 - 4 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
19. รอยละของผูปวยโรค 
ความดันโลหิตสูงไดรับการดูแล
ตามเกณฑ (ผลลัพธ) 

รอยละ 40  
(เดิม รอยละ 

80  

รอยละ 56.77 1. โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง 

    ผลการดูแลผูปวยโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการ
สาธารณสุข เดือนตุลาคม 2562 – เด ือนกันยายน 
2563 มีผูมารับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรบั
การดูแลตามเกณฑ จำนวน 11,411 คน จากจำนวนผูมา
รับบริการรักษาโรคความดันโลหิตสูงทั ้งหมด จำนวน 
20,100 คน คิดเปนรอยละ 56.77 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. จัดทำเกณฑการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย 
ปงบประมาณ 2563 
2. แจงเกณฑและชี้แจงการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย
ปงบประมาณ 2563 ใหศูนยบริการสาธารณสุขทราบ
และดำเนินการตอไป 
3. ขออนุมัติโครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 
4. จัดทำสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคไมติดตอเรื้อรัง 
5. รวบรวมผลการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรค
ความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
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 - ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรท่ีเก่ียวของของสำนักอนามัย ใหความรวมมือสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 - หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความรวมมือในการสนับสนุนโครงการเปนอยางดีและตอเนื่อง 
ปญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด 
 - ไมไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของ 

- จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19 สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไดจึงขอความเห็นชอบปรับ

คาเปาหมายตัวชี้วัดตามหนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 จากรอยละ 80 เปนรอยละ 40 
หลักฐานอางอิง 
 - เกณฑการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย ปงบประมาณ 2563 
 - รายงานผลการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
 - หนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 เรือ่ง ขอความเห็นชอบปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติ 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  
 เปนการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมการลดอัตราตายของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือใหบริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซอนใหกับประชาชนท่ัวไป ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนไปตามเกณฑ
การดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยกำหนดใหศูนยบริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 - 4 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
20. รอยละของผูปวยโรค 
ความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได 
(ผลลัพธ  

รอยละ 20 
(เดิม รอยละ 

35  

รอยละ 41.92 1. โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไมติดตอเรื้อรัง 

    ผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2562-เดือนกันยายน 
2563 พบวา ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงที่ไดรับการดแูล
ตามเกณฑมีระดับคาความดันโลหิต 2 ครั้ง สุดทายนอย
กวา 140/90 มม.ปรอท จำนวน 4,784 คน จากจำนวน
ผู ปวยโรคความดันโลหิตสูงที ่ไดรับการดูแลตามเกณฑ
ท้ังหมด 11,411 คน คิดเปน รอยละ 41.92 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. จ ัดทำเกณฑการดำเน ินงานปองก ันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย 
ปงบประมาณ 2563 
2. แจงเกณฑและชี้แจงการดำเนินงานปองกันและควบคุม
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย
ปงบประมาณ 2563 
ใหศูนยบริการสาธารณสุขทราบและดำเนินการตอไป 
3. ขออนุมัติโครงการปองกันและควบคุมโรคไมติดตอ
เรื้อรัง 
4. ติดตามการดำเนินงานการทำกิจกรรม/โครงการสราง
สุขภาวะของศูนยบริการสาธารณสุข 
5. รวบรวมผลการดำเน ินงานป องก ันและควบคุม
โรคเบาหวานของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายของสำนักอนามัยสอดคลองกับนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป  
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 - ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรท่ีเก่ียวของของสำนักอนามัย ใหความรวมมือสนับสนุนใหการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 - หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสำนักอนามัย ประสานความรวมมือในการสนับสนุนโครงการเปนอยางดีและตอเนื่อง 
ปญหา อุปสรรค 
 - เกิดเหตุฉุกเฉินสงผลใหไมสามารถดำเนินการไดตามกำหนด 
 - ไมไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของ 

- จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19  สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไดจึงขอความเห็นชอบปรับ

คาเปาหมายตัวชี้วัดตามหนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 จากรอยละ 35 เปนรอยละ 20 
หลักฐานอางอิง 
 - เกณฑการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สำนักอนามัย ปงบประมาณ 2563 
 - รายงานผลการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง 
 - หนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประจำป พ.ศ. 2563 

คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  
 เปนการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมการลดอัตราตายของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูงของศูนยบริการสาธารณสุข เพ่ือใหบริการดูแลและประเมินภาวะแทรกซอนใหกับประชาชนท่ัวไป ผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเปนไปตามเกณฑ
การดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยกำหนดใหศูนยบริการสาธารณสุขรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 - 4 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
21. สตรีในชวงอายุ 30-70 ป 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เตานม (ผลผลิต  

>6,250 คน 
(เดิม >12,500 

คน  
 

8,640 คน 
 

1. กิจกรรมรณรงคการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก 
2. โครงการกรุงเทพฯ หวงใย ใสใจ
สุขภาพ  
 

     จำนวนผูรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานม เก็บ
ขอมูลจากรายงานวางแผนครอบครัวและหลังคลอด และ
รายงานคลินิกสงเสริมสุขภาพวัยทอง  
ในศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง เปนประจำทุกเดือน 
โดยเปาหมายคือการคัดกรองมะเร็งเตานมมากกวา 
12,500 คน เปนการเก็บขอมูลสะสมตั้งแตเดือน ตุลาคม 
2562 – กันยายน 2563 ผลการดำเนินงานเดือน
ตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563 มีสตรีไดรับ
บริการตรวจมะเร็งเตานม จำนวน 8,640 คน คิดเปน
รอยละ 138.24 ของเปาหมาย   
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. แจงการดำเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 

สำนักอนามัย ป 2563 
3. รวบรวมและสรุปผลการใหบริการคัดกรองมะเร็งสตรี

ในศูนยบริการสาธารณสุขและการออกหนวยคัดกรอง
เชิงรุก 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การออกหนวยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหง และรถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนท่ี       
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ปญหาอุปสรรค 
 - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขในการชดเชยบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน 
ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดยบุคลากรสาธารณสุข จากเดิมกลุมเปาหมายตั้งแตอายุ 15 ป ข้ึนไป เปนอายุ 25-59 ป ซ่ึงไมครอบคลุมชวงอายุตามท่ีกำหนดใน
ตัวชี้วัด 
 - จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19 สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดได จึงขอความ

เห็นชอบปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดตามหนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 จากมากกวา 12,500 คน เปนมากกวา 6,250 
คน                
 
หลักฐานอางอิง 
 - สรุปรายงานคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด และรายงานคลินิกสงเสริมสุขภาพวัยทอง 
 - หนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 เรือ่ง ขอความเห็นชอบปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจำป พ.ศ. 2563                
      
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  

  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
22. สตรีในชวงอายุ 30-60 ป 
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก (ผลผลิต  

>5,000 คน 
(เดิม >7,500 

คน  
 

7,489 คน 
 

1. กิจกรรมรณรงคการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมและมะเร็งปากมดลูก 
2. โครงการกรุงเทพฯ หวงใย ใสใจ
สุขภาพ  
 

     จำนวนผู ร ับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก เก็บขอมูลจากรายงานวางแผนครอบครัวและ
หลังคลอด และรายงานคลินิกสงเสริมสุขภาพวัยทอง
ในศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง เปนประจำทุก
เดือน โดยเปาหมายคือการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
มากกวา 7,500 คน เปนการเก็บขอมูลสะสมตั้งแต 
เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ผลการ
ดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 
2563 มีสตรีไดรับบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก 
จำนวน 7,489 คน คิดเปน รอยละ 149.78  ของ
เปาหมาย   
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. วางแผนการดำเนินกิจกรรม 
2. แจงการดำเนินการตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ

ราชการ สำนักอนามัย ป 2562 
3. รวบรวมและสรุปผลการใหบริการคัดกรองมะเร็ง

สตรีในศูนยบริการสาธารณสุขและการออก
หนวยคัดกรองเชิงรุก 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

- การออกหนวยคัดกรองเชิงรุกในชุมชนของศูนยบริการสาธารณสุขแตละแหง และรถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนท่ี       
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ปญหา อุปสรรค 
 - จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19  สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไดจึงขอความเห็นชอบปรับคา

เปาหมายตัวชี้วัดตามหนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 จากมากกวา 7,500 คน เปนมากกวา 5,000 คน    
 
หลักฐานอางอิง 
 - สรุปรายงานคลินิกวางแผนครอบครัวและหลังคลอด และรายงานคลินิกสงเสริมสุขภาพวัยทอง  
 - หนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 เรือ่ง ขอความเห็นชอบปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำป พ.ศ. 2563                    
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  

- 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
23.  รอยละสำนักงานเขต
ไดรับสื่อความรูดานอาชีวอนา
มัย เพ่ือสงเสริมความรูความ
เขาใจดานอาชีวอนามัยใหแก
สถานประกอบการ
กลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี  
(เดิม : รอยละสถานประกอบการ
ท่ีไดรับการสนับสนุนในการเสริม
ความรู ความเขาใจ เพ่ือการ
ปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย
อยางถูกตองเหมาะสม(ผลลัพธ  

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

1. โครงการเสริมสรางความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงานดาน 
อาชีวอนามัยของสถานประกอบการ
กลุมเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1. ขออนุมัติโครงการเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยของสถานประกอบการกลุม
เสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ดำเนินการจัดทำและจัดสงสื่อความรูดานอาชีวอนามัย 
เพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจดานอาชีวอนามัยอยาง
ถูกตองเหมาะสมใหสำนักงานเขต จำนวน 50 สำนักงาน
เขต ซ่ึงสื่อความรูดานอาชีวอนามัย ประกอบดวย   
    2.1 หนังส ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการ
ปฏ ิบ ัต ิ งานด  านอาช ีวอนาม ัย  สำหร ับ เจ  าหน า ท่ี
กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจแนะนำสถานประกอบกิจการ
กลุมเสี่ยง : กลุมกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ ประเภทการเย็บ 
ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 
 2.2 หนังสือความรูดานอาชีวอนามัยเพ่ือการจัดสภาพ
สถานที ่ทำงานใหสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย : กลุม
กิจการที ่ เก ี ่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือว ัตถุท่ี
คลายกัน 
 2.3 ห น ั ง ส ื อ พ ั ฒ น า ง า น อ า ช ี ว อ น า ม ั ย ข อ ง
กรุงเทพมหานครและสนบัสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม ในการทำงาน
ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร 
 2.4 แผนพับประกอบอาชีพ (เย็บผา อยางมีความสุข 
ปลอดโรค ปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยในการทำงานท่ีด ี
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
3. สนับสนุนสื ่อความรู ดานอาชีวอนามัย ตามหนังสือ
สำนักอนามัย ท่ี กท 0704/3125 ลงวันท่ี 10 เมษายน 
2563 เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานดานอาชีวอนามัย
และเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
4. ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในมิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามพันธ
กิจ ซ่ึงไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19จากเดิมคือรอย
ละสถานประกอบการที่ไดรับการสนับสนุนในการเสริม
ความรู ความเขาใจเพื่อการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัย
อยางถูกตองเหมาะสม(ผลลัพธ เปลี ่ยนเปน รอยละ
สำนักงานเขตไดร ับสื ่อความรู ด านอาชีวอนามัยเพ่ือ
สงเสริมความรูความเขาใจดานอาชีวอนามัยใหแกสถาน
ประกอบการกลุมเปาหมายในพื้นที่ ตามหนังสือ ที่ กท 
0704/568 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรื ่อง ขอ
ความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการเกี ่ยวกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563 
ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19  

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - เจาหนาท่ีฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 
 
ปญหา อุปสรรค 
 - เนื่องจากเจาหนาท่ีสำนักงานเขตมีภารกิจเรงดวน ในชวงสถานการณ COVID 19 ระบาด มีผลใหการดำเนินการตัวชี้วัดนี้ลาชา 
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หลักฐานอางอิง 
 1. หนังสือสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ท่ี กท 0704/1205 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขออนุมัติโครงการ “เสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานอาชีว 
อนามัยของสถานประกอบการกลุมเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร” 
 2. หนังสือสำนักอนามัย ท่ี กท 0704/3125 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เรื่อง สนับสนุนการดำเนินงานดานอาชีวอนามัยและเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต 
 3. สื่อความรูเพ่ือการสนับสนุนการดำเนินงานดานอาชีวอนามัย การคุมครองผูบริโภค และท่ีเก่ียวของของกรุงเทพมหานคร 
 4. หนังสือ ท่ี กท 0704/568 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติการดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป พ.ศ. 2563 
ในชวงสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
24. รอยละของหองน้ำ
สาธารณะในกลุมเปาหมายมี
สุขลักษณะเปนไปตามเกณฑท่ี
กำหนด (ผลผลิต  
 

รอยละ 70 รอยละ 81.60 1. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมท่ีดีสะอาด
ปลอดภัย 
กิจกรรมท่ี 5 สงเสริมและพัฒนา
สุขลักษณะหองน้ำสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร ใน 12 
กลุมเปาหมาย 

1. จางเหมาจัดทำสติ๊กเกอรการใชหองน้ำสาธารณะที่ถูก
วิธ ี เพื ่อรรรงคพฤติกรรมการใชห องน้ำสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 55,000 แผน 
2. จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาสุขลักษณะหองน้ำ
สาธารณะในกรุงเทพมหานคร การปรับปรุงเกณฑการ
ตรวจประเม ินส ุขล ั กษณะห องน ้ ำสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เกณฑการสรรหาสุดยอดหองน้ำแหงป
ของกรุงเทพมหานครและการประกวดสุดยอดหองน้ำแหง
ปของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 
2562 
3 .  จ ั ด เ ต ร ี ยม เอกสารประกอบการ เบ ิ กจ  ายสื่ อ
ประชาสัมพันธรณรงคการใชหองน้ำสาธารณะท่ีถูกวิธี 
4. จ ัดทำหน ังส ือประสานสำน ักเขตเพ ื ่อจ ัดส งสื่ อ
ประชาสัมพันธรณรงคการใชหองน้ำสาธารณะท่ีถูกวิธีและ
เชิญชวนสรรหาสถานที่เขารวมกิจกรรมการประกวดสุด
ยอดหองน้ำแหงปของกรุงเทพมหานคร 
5. จัดสงสื่อประชาสัมพันธรณรงคการใชหองน้ำสาธารณะ
ที่ถูกวิธีใหสำนักเขตทั้ง 50 เขต ๆ ละ 500 แผน เพ่ือ
แจกจายแกสถานท่ีกลุมเปาหมาย 12กลุมเปาหมาย 
6. เตรียมสงสื ่อประชาสัมพันธรณรงคการใชหองน้ำ
ส า ธ า ร ณ ะ ท ี ่ ถ ู ก ว ิ ธ ี ใ ห  แ ก  ห น  ว ย ง า น ใ น ส ั ง กั ด
กร ุง เทพมหานคร เช น สำน ักงานเลขานุการปลัด
กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการแพทย สำนัก
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
การศึกษา สำนักเทศกิจ สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการ
ทองเที่ยว และสำนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสิ้นจำนวน 
2,250 แผน 
7. ปร ับปร ุงแบบตรวจประเม ินส ุขล ักษณะหองน้ำ
สาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานหองน้ำสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร เพื่อใหเจาหนาที่ทำงานไดสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 
8. ประสานสำนักงานเขตตรวจประเมินสุขลักษณะ
หองน้ำสาธารณะในสถานที่กลุมเปาหมาย เพื่อปรับปรุง
ขอมูล ใหเปนปจจุบัน และขยายผลการดำเนินงานให
ครอบคลุมสถานที่กลุมเปาหมายมากยิ่งขึ ้น กำหนดสง
รายงานผลการตรวจ 7 สิงหาคม 2563  
-  ผลการสำรวจและตรวจประเมินสุขลักษณะหองน้ำ
สาธารณะของกร ุงเทพมหานครปรากฏว าม ีห องน้ำ
สาธารณะในกรุงเทพมหานครที่สำรวจไดทั ้งสิ ้นจำนวน 
4 ,702 แห  ง  ตรวจประเม ินส ุ ขล ั กษณะสถานท่ี
กลุมเปาหมายไดท้ังสิ้นจำนวน3,973 แหง พบผานเกณฑ
ฯ 3,837 แหง คิดเปน รอยละ81.60 ของหองน้ำ
สาธารณะท้ังหมด 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1. ผูบริหารของกรุงเทพมหาคร มีนโยบายใหการสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 2. ความรวมมือของเครือขายหนวยงานภาครัฐ ไดแก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 
 3. ความรวมมือของเครือขายหนวยงานภาคเอกชน ไดแก บ. เครือคาโอ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนตไทย จำกัด (มหาชน  
 
ปญหา อุปสรรค 
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 1. เจาของสถานท่ีไมตระหนักถึงความสำคัญของหองน้ำสาธารณะ 
 2. พฤติกรรมของผูใชบริการหองน้ำสาธารณะไมถูกตอง 
 3. เจาหนาท่ีปฏิบัติงานพ้ืนท่ีเขตมีภารกิจงานมาก เนื่องจากตองปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมและปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19  

 
หลักฐานอางอิง 

1. หนังสือท่ี กท 0704/420 ลงวนัท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง ของสงสื่อประชาสัมพันธการใชหองน้ำสาธารณะท่ีถูกวิธีและเอกสารเพยแพรวิธีการทำความสะอาดหองน้ำ
สาธารณะเพ่ือควบคุมและปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19  

2. สื่อประชาสัมพันธการใชหองน้ำสาธารณะท่ีถูกวิธีและมีจิตสำนึกท่ีดี. 
3. หนังสือท่ี กท 0704/5373 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2563 เรื่องการตรวจประเมินสุขลักษณะหองน้ำสาธารณะในกรุงเทพมหานครประจำปงบประมาณ 2563 
4. แบบรายงานการตรวจประเมินสุขลักษณะหองน้ำสาธารณะจากสำนักงานเขต 
5. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินสุขลักษณะหองน้ำสาธารณะ ประจำปงบประมาณ 2563. 

 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  -     
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 

25. ผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับ

บริการ ณ ศูนยบริการ

สาธารณสุข ไดรับการรักษาดวย

ยาตานไวรัส (ผลลัพธ  
 

>รอยละ 90 
 

รอยละ 100 1. โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการ 
ดำเนินงานดานเอดสและการดูแล
รักษาผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส    
2. กิจกรรมการปองกันการติดเชื้อ
เอดสจากแมสูลูก  

   จำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีเขาเกณฑการรักษาท้ังหมด 
ของศูนยบริการสาธารณสุขนำรอง 8 แหง จำนวน 394
คน จำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีเขาเกณฑการรักษาไดรับยา
ตานไวรัส ในศูนยบริการสาธารณสุข จำนวน 394 คน 
คิดเปนรอยละ 100 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - นโยบายการรักษาดวยยาตานไวรัสในผูติดเชื้อเอชไอวี ท่ีมีเม็ดเลือดขาว CD4 ทุกระดับ 

 - ผูบริหารมอบเปนนโยบายในการประชุมคณะกรรมการกรุงเทพมหานครวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส ครั้งท่ี 1/2560 
 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง 
 - สรุปรายงานขอมูลจำนวนผูติดเชื้อเอชไอวีท่ีมารับบริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุขนำรองดานการเริ่มยาตานไวรัส 8 แหง ท่ีไดรับรายงานจากสุนยบริการสาธารณสุข 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  - 
 
 

 



ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 : หนาท่ี 57 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
26. รอยละผลสำเร็จของการ
รักษาผูปวยวัณโรค (ผูปวย 
วัณโรคปอด/นอกปอด รายใหม/
กลับเปนซ้ำท้ังเสมหะพบเชื้อและ
ไมพบเชื้อ (ผลลัพธ  

≥รอยละ  87 
(เดิม ≥รอยละ  

89  

รอยละ 90.53 1. กิจกรรมการรักษาวัณโรค ดวย
ระบบยาระยะสั้นภายใตการสังเกต
โดยตรง (DOT)  
2. กิจกรรมศูนยกลางการสงตอ
ผูปวยวัณโรค (TB Referral Center) 
3. โครงการรักษาผูติดเชื้อวัณโรค
ระยะแฝง 

   ผลสำเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคทุกประเภทรอบ   
1-3/2562 จำนวนผูปวยท่ีนำมาประเมิน 760 คน มี
ผลการรักษาสำเร็จ 688 คน คิดเปนรอยละ 90.53 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ผูบริหารมอบเปนนโยบาย 
 - มีความรวมมือจากภาคีเครือขายดานวัณโรค 
 - มีการดำเนินงานดานวัณโรคอยางเขมแข็งและตอเนื่อง 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง 
 - โปรแกรม NTIP (National Tuberculosis Information Program  

 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
27. อัตราการปวยโรค
ไขเลือดออก(ผลลัพธ  

ไมเกินเปอรเซ็น
ไทล 

ท่ี 80 ของ
ขอมูล 5 ป
ยอนหลัง 

รอยละ 68.16 1. โครงการบูรณาการความรวมมือ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงาน 
- ฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพภาคีเครอืขายการดำเนินการ
จัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 
- การจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการบรหิารจัดการแกไขปญหาโรค
ไขเลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 23 ม.ค. 2563 
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT 
ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออกและ
โรคติดตอท่ีนำโดยแมลง วันท่ี 5 - 6 ก.พ. 2563 
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพนสารเคมี
กำจัดยุงพาหะนำโรควันท่ี 12 - 13 ก.พ. 2563 
- จัดสงหนังสือคูมือแนวทางการดำเนินงาน  เรื่องโรค
ไขเลือดออก ปงบประมาณ 2563 ใหหนวยงานในพ้ืนท่ี  
( มาตรการหลักในการควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคท่ี
นำโดยยุงลาย  
- จัดสงสถานการณโรคไขเลือดออก ทุกสัปดาหให
หนวยงานในพ้ืนท่ี (สำนักงานเขต,ศูนยบริการสาธารณสุข 
 
- ดำเนินการสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุมเปาหมาย 
(ชุมชน,สถานศึกษา  
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
 
 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เตรียมความพรอมรับมือสถานการณ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

พบผูปวยโรคไขเลือดออก จำนวน 3,862 จาก
ประชากรป 2562 จำนวน 5,666,264 คน 
การดำเนินงาน 
๑. จัดทำคำสั่งใหขาราชการเขาอบรม 
กิจกรรมท่ี 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการในเครือขายงานควบคุมโรค ระหวางวันท่ี 27 
เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 
กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 
2. ทำบันทึกขอรับรองหลักสูตรการอบรม ตาม
พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 จากกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

1. การจัดทำสถานการณโรคไขเลือดออกทุกสัปดาห (เดือน กุมภาพันธ 2563  
2. การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝกอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริหารจัดการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในสถานพยาบาลในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 
3. การสนับสนุนทีม SRRT ควบคุมโรคไขเลือดออกกรณีระบาดเปนกลุมกอน 
4. ผูบริหาร ขาราชการและบุคลากรสำนักอนามัยท่ีมีสวนเก่ียวของ ใหความสำคัญและรวมมือสนับสนุนการดำเนินงาน 
5. หนวยงานและสวนราชการตางๆท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสำนักอนามัยประสานความรวมมือในการสนับสนุนโครงการเปนอยางดี 
6. การจัดอบรมพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการบริหารจัดการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร วันท่ี              23 

มค. 2563 และฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทีม SRRT ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไขเลือดออกและโรคติดตอที่นำโดยแมลงวันท่ี 5-6 กพ. 2563 รวมท้ัง
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการฉีดพนสารเคมีกำจัดยุงพาหะนำโรควันท่ี 12-13 กพ. 2563 

7. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือที่ พว ๐๓๐๐/ศอญ/๒๓๒วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือ
ปองกันโรคท่ีเกิดจากยุง 
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8. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 2563 ” ตามหนังสือท่ี กท 1803/999 วันท่ี 3
กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ กท 1803/1065วันท่ี 16 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

9. กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจา พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  วันท่ี 12 สิงหาคม 2563” 
ปญหา อุปสรรค 

- เจาหนาท่ีรับผิดชอบงานควบคุมโรคในพ้ืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โยกยาย เลื่อนตำแหนง เปลี่ยนความรับผิดชอบทำใหขาดความตอเนื่อในการดำเนินงาน รวมท้ัง 
ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขซ่ึงมีบทบาทในการดำเนินการควบคุมโรคติดตอในพ้ืนท่ีมีไมครอบคลุมทุกหนวยงานในพ้ืนท่ี 
 - บันทึกถึงอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 - คำสั่งการอบรม 

- บันทึกถึงผูชวยผูอำนวยการสำนักอนามัย กลุมท่ี 1-6 และผูอำนวยการศูนยบริการสาธารณสุข 1- 68ขอรายชื่อขาราชการเขาอบรม 
- แบบรายงานผลผานระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan     
- การสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายในกลุมเปาหมาย ไดแก ชุมชน หมูบานจัดสรร,สถานศึกษา สถานพยาบาล ตามแผนที่กำหนด แตเกิดสถานการณการระบาดโรค COVID-19 

ทำใหไมสามารถดำเนินการได ครอบคุมในกลุมเปาหมายท่ีกำหนดเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเริ่มจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ

แพรระบาดไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่พบผูปวยยืนยัน 5 ราย เสียชีวิต 1 ราย และสถานการณมีแนวโนมแพรระบาดกวางข้ึน องคการอนามัยโลก
(WHO  ไดประกาศยกระดับการเตือนภัยของไวรัส COVID-19 เปนระดับท่ีสูงมากตอการแพรระบาดและเสี่ยงการติดเชื้อท่ัวโลก ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563            ราช

กิจจานุเบกษา ไดเผยแพรประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติ
โรคติดตอ พ.ศ.2558 ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของประเทศและเปนจังหวัดท่ีมีความเสี่ยงสูง สำนักอนามัยเปนหนวยงานหลักในการเฝาระวังและควบคุมโรค
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ดังนั้น บุคคลากรทางสาธารณสุขระดับพ้ืนท่ีตองเฝาระวังและควบคุมโรคในพ้ืนท่ีท้ัง 50 เขต เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของประชาชน
และการแพรระบาดของโรคติดตอในวงกวางจึงเปนอุปสรรคในการลงพ้ืนท่ีในการดำเนิน สุมสำรวจ 

- เปนศูนยภารกิจระบบบัญชาการ ระบบการปองกัน เฝาระวัง ควบคุมโรคโคโรนา 2019 ( COVID-19  ของสำนักอนามัย 

- ภาระงานประจำในเวลาปกติไมสามารถปฏิบัติไดในปริมาณท่ีกำหนดไวในขอตกลงเพราะ กิจกรรมการสุมสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลายเปนกิจกรรมท่ีจำเปนตองประสาน
ความรวมมือกับภาคีเครือขาย ทั้งภาครัฐ หนวยงานทั้งภายในกรุงเทพมหานคร หนวยงานภายนอก ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งชุมชน และนิติบุคคล โดยตองใช
วิธีการสรางความสัมพันธกับกลุมเปาหมายที่กำหนดอยางใกลชิดเพื่อใหเกิดการยอมรับและเขาถึงไดตอไปแตเนื่องจากสถานการณสถานการณฉุกเฉิน โรคระบาดใน
ภาวะวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19  และสอดคลองกับแถลงการณ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพราะราชกำหนดการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยให “อยูบาน หยุดเชื้อ เพ่ือชาติ” การไมรวมกลุมกับผูคน
จำนวนมาก  จึงทำใหการดำเนินการในกลุมเปาหมายท่ีกำหนด ไมสามารถดำเนินการไดในภาวะปกติจึงทำใหเกิดปญหาและอุปสรรค โดยมีราลละเอียดดังนี้ 
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- กลุมเปาหมายหมูบานจัดสรร ซ่ึงเปนเปาหมายซ่ึงไดรับการประเมินในป 2563 เพ่ิมข้ึนจากเดิมเปนกลุมเปาหมายใหมตองประสานสรางความสัมพันธอยาง
ใกลชิดกอนเนื่องจากเปนกลุมที่มีความเปนสวนตัวสูงจึงตองประสาน ที่ตองใชวิธี  ที่ตองใกลชิด แสดงถึงการเขาถึงดวยเจาหนาที่ ทั้งในพื้นที่และจากกอง
ควบคุมโรคติดตอจึงสามารถลงดำเนินกิจกรรมสุมสำรวจได ( ขอยกเลิก  
- กลุมเปาหมายสถานพยาบาลเปนกลุมเปาหมายเสี่ยงเนื่องจากรองรับผูปวยและผูปวยในสถานพยาบาลสวนใหญในสถานการณปจจุบันจะเปนกลุมเสี่ยงของ
โรคระบบทางเดินหายใจ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19   รวมท้ังจากการประสานเบื้องตนจากกลุมเปาหมายสถานพยาบาลในภาระกิจดานการ

รักษาผูปวยซ่ึงในสถานการณปจจุบัน ไมสามารถใหดำเนินการสุมสำรวจได ( ขอยกเลิก  
- ยกเลิกโครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครแตไดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ตาม

หนังสือท่ี พว ๐๓๐๐/ศอญ/๒๓๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อปองกันโรคที่เกิดจากยุงโดยพิจารณาเห็นวา ขณะนี้ไดเขาฤดูฝน 
ซ่ึงเปนชวงท่ีโรคท่ีมียุงเปนพาหะท่ีอาจเกิดการระบาด เชน โรคไขเลือดออก โรคชิคุณกุนยา และมีความเสี่ยงท่ีจะแพรกระจายตอเนื่องและขยายวงกวางใหศูนยอำนวยการจิต
อาสาพระราชทานกรุงเทพมหานครประสานเขตดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือปองกันโรคดังกลาวขางตน 

หลักฐานอางอิง 
-  ภาพกิจกรรม 

คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
28. รอยละของการใหบริการ
วัคซีนไขหวัดใหญใน
กลุมเปาหมาย (ผลผลิต  

รอยละ 70 รอยละ 88.48 1. กิจกรรมไขหวัดใหญปองกันได
ดวยวัคซีน 
2. โครงการใหบริการฉีดวัคซีน
ไขหวัดใหญในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
3. โครงการผูสูงวัยปลอดภัยจากโรค
ปอดอักเสบ 

     จะเร ิ ่มให บร ิการฉ ีดว ัคซ ีนไขหว ัดใหญใน
ประชาชนกลุมเสี่ยงในชวงเดือน กรกฎาคม 2563 
-  ศูนยบริการสาธารณสุขลงทะเบียนใหประชาชน
กลุ มเปาหมายที ่มีความประสงคจะรับบริการฉีด
วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญเปนรายบุคคลผาน
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค(BPPDS) 
-   กองควบค ุมโรคต ิดต อจ ัดสรรว ัคซีนให  กับ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
-  ผลการดำเนินงานใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญแกกลุมเปาหมาย จำนวน 74,900 ราย 
จาก 84,654 ราย คิดเปน รอยละ 88.48 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

         - มีคณะทำงานท่ีทำงานเปนทีม รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
ปญหา อุปสรรค 
     - ยังไมพบปญหา 
หลักฐานอางอิง 

   - 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

-  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
29. รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรูเรื่อง
โรคติดตอท่ีสำคัญตามฤดูกาล 
(ผลผลิต  

รอยละ 80 - 1. โครงการสถานศึกษาปลอด
โรคติดตอ  
2. โครงการฟนฟูศักยภาพ
ผูปฏิบัติงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 

     ชะลอการจัดประชุมเนื่องจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 สำนัก
อนามัยจึงมีหนังสือดวนที่สุดที่ กท 0708/1617 ลว. 
21 กุมภาพันธ 2563 เรื ่อง เลื่อนการอบรมโครงการ
สถานศึกษาปลอดโรคติดตอ และตามหนังสือ ท่ี กท 
02000/ป.69/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ขอ
สั่งการเรื่องที่ 10 ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นชอบ
ใหทุกหนวยงานเลื่อนการฝกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
ในประเทศและตางประเทศจนกวาสถานการณไวรัสโคโร
นา 2019 จะปลอดภัย    

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

           - มีคณะทำงานท่ีทำงานเปนทีม รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอางอิง 
  - ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19  จึงตองชะลอการจัดประชุมเพ่ือเปนการปองกันการติดเชื้อโรคดังกลาว 

คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
- 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
30. จำนวนศูนยบรกิาร
สาธารณสุขท่ีพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข 
(PHCA) (ผลลัพธ  

2 ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

(เดิม 5 
ศูนยบริการ
สาธารณสุข  

3 ศูนยบริการ
สาธารณสุข 

1. โครงการการพัฒนาประเมินและ
รับรองคุณภาพศูนยบริการ
สาธารณสุข  
2. โครงการการพัฒนาหองปฏิบัติการ
ศูนยบริการสาธารณสุขเพ่ือการขอ
รับรองมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย 2560  

     ศูนยบริการสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมิน
รับรองคุณภาพกับ สรพ. จำนวน 3 แหง คิดเปนรอยละ 
100 ของความสำเร็จ 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ และแผนการใชเงินงบประมาณ 
เรียบรอยแลว 
2. ดำเนินการจางท่ีปรึกษา และขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากำหนดขอบเขต เรียบรอยแลว 
3. จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนยบริการ
สาธารณสุข (PHCA) ในวันท่ี 29 มกราคม 2563 เวลา 
08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบาง
พลัด กรุงเทพมหานคร 
4. ดำเนินกิจกรรมการประเมิน/รบัรองคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุข สำนักอนามัย จำนวน 15 แหง 
ตาม TOR โดยศูนยบริการสาธารณสุขสมัครเขารับการ
เยี่ยมสำรวจเพ่ือประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ศูนยบริการสาธารณสุข (PHCA) 23 แหง  
(ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแลว  
5. กำหนดการเยี่ยมศูนยบริการสาธารณสุขในเดือน
มีนาคม ดังนี้ Pre survey  2 แหง 

 



ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 : หนาท่ี 65 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
วันท่ี 18 มีนาคม 2563 ศูนยบริการสาธารณสุข 50  
บึงกุม และวันท่ี 20 มีนาคม 2563 ศูนยบริการ
สาธารณสุข 29 ชวง นุชเนตร  
Accreditation 2 แหง 30 มี.ค.63 ศบส. 4 ดินแดง, 
31 มี.ค.63 ศบส. 21 วัดธาตุทอง 
6. กิจกรรมท่ี 1 จางท่ีปรึกษา (TOR) ดำเนินการพัฒนา
ประเมินและรับรองคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข ได
ดำเนินการการจางท่ีปรึกษา (TOR) ในการประเมินและ
รับรองคุณภาพมาตรฐานศูนยบริการสาธารณสุข (PHCA) 
โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ
มหาชน เรียบรอยแลว  เดือนมิถุนายน สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน ไดดำเนินการ
เยี่ยม Accreditation Re - accreditation และ 
Surveillanceศบส.จำนวน 8 แหง ไดแก ศบส. 62, 68, 
58, 21, 66, 39, 7 และ 50 และเดือนกรกฎาคม 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน 
มีกำหนดการเยี่ยมเพ่ือ  Re – accreditationศบส. 9 ใน
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 
: กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพศูนยบริการสาธารณสุข
ใหผานการรับรองจากองคกรภายนอก การประชุมพัฒนา
คุณภาพศูนยบริการสาธารณสุขใหผานการรับรองจาก
องคกรภายนอก  โดยศูนยบริการสาธารณสุขได
ดำเนินการจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม 
2563 เรียบรอยแลว ท้ังนี้ เนื่องจากสถานการณโรค
ระบาดโควิด 19  การประชุมในเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2563 จึงขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมฯดังกลาว  
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ใหเปนไปตามขอคำสั่งแนวทางปฏิบัติของ
กรุงเทพมหานครตอไป 
: กิจกรรมท่ี 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
ศูนยบริการสาธารณสุขตามมาตรฐานศูนยบริการ
สาธารณสุข (PHCA) ไดดำเนินการเรียบรอยแลว ในเดือน 
มกราคม 2563 
(ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแลว และบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีกำหนด  

 
 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
  - 
ปญหา อุปสรรค 
 - การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หลักฐานอางอิง 
 - แบบฟอรม 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template  
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

     ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตวัช้ีวัดบูรณาการ       ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
31. มีผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทยและสาธารณสุข สำนัก
อนามัย (ผลลัพธ  

อยางนอย 20 
เรื่อง  
ไดเผย 

แพรอยางนอย 
20 เรื่อง 

 

ไดเผยแพร
จำนวน 37 

ผลงาน 
 

1. โครงการนวัตกรรมทางการแพทย
และสาธารณสุข สำนักอนามัย ป 
2563  
2. กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนาบริการฯ 
(ภายใตโครงการฝกอบรมหลักสูตร
การบริหารการพยาบาล (ดานบริหาร
อนามัย) 

แบงเปน 3 กิจกรรมดังนี้ 
1. กิจกรรมท่ี 1 การประชุมเปดโครงการดำเนินการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เสร็จสิ้นไปเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
2563 ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร 
2. กิจกรรมท่ี 2  การประกวดและตัดสินผลงาน
นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 
- จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทยและสาธารณสุข จำนวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 
1/2563 วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุม 
ชั้น 23 อาคารธานีนพรัตน โดยมีผูสงผลงานเขารวม
ประกวดท้ังสิ้น 37 ผลงาน (ประเภทสิ่งประดิษฐ จำนวน 
23 ผลงาน และประเภทกระบวนการ จำนวน 14 
ผลงาน  
3. กิจกรรมท่ี 3 การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทาง
การแพทยและสาธารณสุข สำนักอนามัย  
-  ผลงานนวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุข 
สำนักอนามัย ไดรับการเผยแพรจำนวน 37 ผลงาน 
-  เนื่องจากสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิท 2019  จึงไดเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

(รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 0702/967 ลงวันที่ 7 
เมษายน 2563 และหนังสือที่ กท 0702/1529 ลง
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยปรับการจัดแสดงผลงาน
นวัตกรรมทางการแพทยและสาธารณสุขฯ ในสถานท่ี
เอกชน เปน  
     จัดแสดงผลงานนวัตกรรมฯ ท่ีไดรับรางวัลยอมเยี่ยม 
ลำดับที่ 1 - 3 ทั้งนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ และ
ประเภทกระบวนการ ผานชองทางเฟซบุค (facebook 
ของสำนักอนามัย และยูทูป (youtube  
     ผลงานนวัตกรรมฯ ของผู ส งเขาประกวดทั ้งหมด
เผยแพรเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสในเว็บไซต (Website  
ของสำนักอนามัย 
     จัดพิธีมอบเกียรติบัตรใหแกผูสงผลงานนวัตกรรมฯ 
เขาประกวด ในวันท่ี 1 กรกฏาคม 2563 ณ หองโถง ชั้น 
1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 
ดินแดง 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
  - 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
หลักฐานอางอิง 
  - 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
32. รอยละของผูปวยและ
ผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก 
BMA Home Ward Referral 
Centerไดรับการพยาบาล
ตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ
(ผลลัพธ  

รอยละ 85 
(เดิม รอยละ 

100  
 

รอยละ 92.29 1. กิจกรรม..... ภายใตโครงการ
บูรณาการเครือขายระบบสงตอเพ่ือ
การพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน (BMA 
Home Ward Referral System) 
 
2. กิจกรรรม.... ภายใตโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยและ
ผูสูงอายุระยะทายแบบบูรณาการสู
การปฏิบัติอยางยั่งยืน  

    ผูปวยและผูสูงอายุไดรับการสงตอจาก BMA 
Home Ward Referral Center มีจำนวน 33,732 
ราย ไดรับการพยาบาลตอเนื่องท่ีบานตามเกณฑ 
31,134 ราย คิดเปน รอยละ 92.29 
 

1.เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
2.จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและ
จัดทำคำสั่งใหขาราชการเขารับการอบรม 
3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รูปแบบการดูแลผูปวย
และผูสูงอายุระยะทายของศูนยบริการสาธารณสุข 
สำนักอนามัย”จัดข้ึนเม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2562 ณ 
โรงแรมบางกอกชฎา กลุมเปาหมายเปนแพทย 
พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห 
นักจิตวิทยา และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
มีผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 110 คน จาก
กลุมเปาหมายท้ังหมด 110 คน คิดเปนรอยละ 100 
4.ยกเลิกการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“Sustainable Palliative Care : การดูแลผูปวยและ
ผูสูงอายุแบบประคับประคองสูความยั่งยืน”เนื่องจาก
สถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19  

- ยกเลิกการ

ฝกอบรมเพ่ือ

การพัฒนา

ความรูและ

ทักษะการใช

โปรแกรมการสง

ตอผูปวยและ

ผูสูงอายุตอเนื่อง

ท่ีบาน (BMA 

Home Ward 

Referral 

Program) 

เนื่องจาก

สถานการณการ

ระบาดของไวรัส 

COVID-19  

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
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 1. ไดรับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากผูบริหาร 
 2. ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลภาคีเครือขายท่ีเขารวมโครงการและเขามาเปนเครือขายการสงตอ 
 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
 
หลักฐานอางอิง 
 - แบบฟอรมท่ี 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template  
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
33. รอยละของศูนยบรกิาร
สาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือคายสามารถเขาถึงบริการ
และประสานงานผานศูนยสงตอ
เพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน 
(ผลลัพธ  

รอยละ 70 
(เดิม รอยละ 

85  

รอยละ 78.23 1. กิจกรรม..... ภายใตโครงการ
บูรณาการเครือขายระบบสงตอเพ่ือ
การพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน (BMA 
Home Ward Referral System) 
2. กิจกรรรม.... ภายใตโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลผูปวยและ
ผูสูงอายุระยะทายแบบบูรณาการสู
การปฏิบัติอยางยั่งยืน  

   จำนวนศูนยบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลใน
เครือขายสามารถเขาถึงบริการและประสานงานผานศูนย
สงตอเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน มีจำนวน 151 แหง 
(รพ 83 แหง+ศบส 68 แหง จากศูนยบริการสาธารณสุข
และโรงพยาบาลในเครือขายสามารถเขาถึงบริการและ
ประสานงานผานศูนยสงตอเพื่อการพยาบาลตอเนื่องท่ี
บาน 193 แหง (รพ 125 แหง+ศบส 68 แหง คิดเปน
รอยละ 78.23 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1. ไดรับการสนับสนุนโครงการและงบประมาณจากผูบริหาร 
 2. ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาลภาคีเครือขายท่ีเขารวมโครงการและเขามาเปนเครือขายการสงตอ 
 
ปญหา อุปสรรค 
  - 
 
หลักฐานอางอิง 
 - แบบฟอรมท่ี 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template  
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

 - จากสถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหการดำเนินกิจกรรมไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563  ตัวช้ีวัดบูรณาการ  ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
34. รอยละของตัวอยางอาหารท่ี
ไดรับการสุมตรวจไมพบการ
ปนเปอนเชื้อโรค (ผลลัพธ  

รอยละ 95 
 

รอยละ 97.54 กิจกรรมท่ี 2 การเฝาระวังและ
ประเมินความเสี่ยงการระบาดของ
โรคและการปนเปอนสารพิษของ
อาหารและน้ำ โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย  

   1.กองสุขาภิบาลอาหารจัดทำแผนดำเนินงานโดยให 
ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตท้ัง 50 เขต 
ดำเนินการสุมเก็บตัวอยางอาหารพรอมบริโภคใน
กลุมเปาหมาย ตลาด ซูเปอรมารเก็ต มินิมารท รานอาหาร 
และแผงลอยจำหนายอาหารริมบาทวถีิ สงตรวจวิเคราะห
ทางหองปฏิบัติการเพ่ือตรวจหาเชื้อโรคท่ีเปนอันตรายใน
ระบบทางเดินอาหาร 3 ชนิด ไดแก Salmonella spp. , 
Staphylococcus aureus และ Vibrio 72holera) 
    2. ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร ระหวางวันท่ี 
14 มกราคม 2562 ถึง กันยายน 2563 มีการสุมเก็บ
ตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหท้ังสิ้น จำนวน 2,801 
ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน จำนวน 2,732 ตัวอยาง  
คิดเปนรอยละ 97.54 

 

 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2561-2565 ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  

 2) งบประมาณตามนโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
 3) การจางเหมาตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารทางหองปฏิบัติการ 
 4) ความรวมมือจากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ท้ัง 50 เขต 
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ปญหา อุปสรรค 
 - ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ  ตองรับผิดชอบหลายดานนอกเหนือจากภารกิจดานอาหารปลอดภัย เปนผล
ใหการปฏิบัติภารกิจดานอาหารปลอดภัยทำไดไมเต็มท่ี ขาดประสิทธิภาพ และยานพาหนะไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

หลักฐานอางอิง 
 1 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ 2563 
  กิจกรรมท่ี 2 การเฝาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปอนสารพิษของอาหารและน้ำ 
 2 ขอมูล การรายงานผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย  
 - เนื่องจากเริ่มดำเนินการลงนามในสัญญาจางเหมาทางหองปฏิบัติการในชวงกลางเดือนมกราคม 2563 ซ่ึงขณะนี้ อยูระหวางการดำเนินการสุมเก็บตัวอยางอาหารเพ่ือตรวจ
วิเคราะห และรอผลการตรวจวิเคราะหจากทางหองปฏิบัติการ 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
35. รอยละของตัวอยางอาหารท่ี
ไดรับการสุมตรวจไมพบการ
ปนเปอนสารพิษ (ผลลัพธ  

รอยละ 100 
 

รอยละ 100 1. กิจกรรมท่ี 1 เขตอาหารปลอดภัย
ภายใตแผนยุทธศาสตรกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย  
2. กิจกรรมท่ี 2 การเฝาระวังและ
ประเมินความเสี่ยงการระบาดของ
โรคและการปนเปอนสารพิษของ
อาหารและน้ำ ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
 

   กองส ุขาภ ิบาลอาหาร และฝ ายส ิ ่ งแวดล อมและ
สุขาภิบาลสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ดำเนินการสุมเก็บ
ตัวอยางอาหารในกลุมเปาหมาย ตลาด ซูเปอรมารเก็ต 
มินิมารท รานอาหาร และแผงลอย จำหนายอาหารริม
บาทวิถี ตรวจวิเคราะหโดยชุดทดสอบเบื้องตนหาสารเคมี
ปนเป อนในอาหาร ไดแก ตรวจหาสารบอแรกซ สาร
ฟอรมาลิน สารฟอกขาว สารกันรา สีสังเคราะห กรดแร
อิสระในน้ำสมสายชู ยาฆาแมลง และสารโพลารในน้ำมัน
ทอดอาหารโดย ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร 
2. ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร ระหวางวันท่ี  
1 ตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน 15 กันยายน ๒๕๖๓   
มีการสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหทั้งสิ้นจำนวน 
101,480  ต ัวอย  าง  ไม พบการปนเป  อนจำนวน 
101,480 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๑๐๐  

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1 แผนพัฒนากรุงเ ทพมหานครระยะ ๒๐ ประยะท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ดานท่ี ๑ มหานครปลอดภัยมิติท่ี ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย  
 ๒ งบประมาณตามนโยบายผูบ ริหารกรุงเทพมหานคร  
 ๓ ชุดทดสอบวัสดุอุปกรณเครื่องมืออุปกรณในการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร  
 ๔ ความรวมมือจากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลสำนักงานเขตท้ัง ๕๐ เขต  
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ปญหา อุปสรรค 
 ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตางๆ ตองรับผิดชอบหลายดานนอกเหนือจากภารกิจดานอาหารปลอดภัยเปนผลให
การปฏิบัติภารกิจดานอาหารปลอดภัยทำไดไมเต็มท่ีขาดประสิทธิภาพและยานพาหนะไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
 
หลักฐานอางอิง 
 1 โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปงบประ มาณ ๒๕๖๓  
  กิจกรรมท่ี ๑ เขตอาหารปลอดภัยภายใตแผนยุทธศาสตรกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
  กิจกรรมท่ี ๒ การเฝาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปอนสารพิษของอาหารและน้ำ  
 ๒ ขอมูลการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (ขป. จ ากสำนักงานเขตท้ัง ๕๐ เขตและกองสุขาภิบาลอาหาร 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   

  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
36. รอยละของสถาน
ประกอบการท่ีไดรับการตรวจ
คุณภาพน้ำ/น้ำแข็งทาง
หองปฏิบัติการ และผานเกณฑ
มาตรฐาน (ผลลัพธ  

รอยละ 70 รอยละ 99.09 1. โครงการเฝาระวังความปลอดภัย
ของนำ้บริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปด
สนิทและน้ำแข็งในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร  

๑.  ได  ร ับหน ั งส ื อขอความร วมม ือจากสำน ั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา เลขที ่  สธ ๑๐๑๐.๓/
๑๗๓๙๘ ลงวันที ่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื ่องขอความ
รวมมือในการกำกับดูแลการเฝาระวังความปลอดภัย
อาหาร  
๒. จัดทำโครงการและแผนการดำเนินงาน ซึ่งไดรับอนุมัติ
โครงการฯและอนุมัติการจัดสรรเงินงบประมาณ ตาม
หนังส ือสำนักคลัง ที ่  กท ๑๓๐๘/๕๐๘ ลงวันที ่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ 
๓. ประสานงานกับสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และ
ฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม สำนักงานเขต ๕๐ เขต 
เพ่ือเตรียมพรอมเก็บตัวอยางสงตรวจ 
๔. จัดซ้ือน้ำยา อาหารเลี้ยงเชื้อ และวัสดุอุปกรณ 
๕. ดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที ่ปดสนิท และน้ำแข็ง ตั ้งแตวันที ่ ๒ มีนาคม – 
กันยายน ๒๕๖๓ โดยดำเนินการตรวจน้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิทจากสถานประกอบการจำนวน ๑๕๐ แหง 
จากเป าหมาย ๑๖๕ แห ง (ค ิดเป นร อยละ ๙๐.๙        
ผานเกณฑมาตรฐานจำนวน ๑๔๘ แหง (คิดเปนรอยละ 
๙๘.๗  และตรวจน้ำแข็งจากสถานประกอบการจำนวน 
๖๙ แหง จากเปาหมาย ๗๑ แหง (คิดเปนรอยละ ๙๗.๒ 
ผานเกณฑมาตรฐานจำนวน ๖๙ แหง (คิดเปนรอยละ 
๑๐๐.๐ รวมตรวจสถานประกอบการน้ำบริโภคในภาชนะ
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
บรรจุท่ีปดสนิท และน้ำแข็งที่ไดรับการตรวจวิเคราะห
ท้ังหมด ๒๑๙ แหง จากเปาหมายรวม ๒๓๖ แหง (ผลผลิต
คิดเปนรอยละ ๙๒.๘ และสถานประกอบการน้ำบริโภค
ในภาชนะบรรจุที ่ป ดสนิท และน้ำแข็งท ี ่ผ านเกณฑ
มาตรฐาน จำนวนรวม ๒๑๗ แหง (ผลลัพธคิดเปนรอยละ 
๙๙.09  
๖. ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเรียบรอย 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - ไดรับความรวมมือและการประสานงานเปนอยางดี จากเจาหนาท่ีของฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต สถานประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา และกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมสามารถดำเนินการเก็บตัวอยางไดในกรณีท่ีสถานประกอบการปดกิจการ 
หลักฐานอางอิง 
 1. โครงการฯ 
 2. ใบสงตัวยาง 
 3. ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห 
 4. สรุปผลการดำเนินงาน 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  
 1. ความกาวหนาของโครงการ คือรอยละ 100 ดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นเรียบรอย 
 2. สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สำนักอนามัย ไดรับหนังสือขอความรวมมือจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2563 ปจจุบันไดเขียนราง
โครงการฯและแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอย อยูระหวางเสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการฯ โดยจะเริ่มเก็บตัวอยางตามแผนปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 2 มีนาคม 2563 เปนตนไป 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
37. รอยละของผูบริโภคไดรับ
การพิทักษสิทธิ์ในการเลือกซ้ือ
กระเชาของขวัญในชวงเทศกาลป
ใหม (ผลลัพธ  

รอยละ 100 รอยละ 100 กิจกรรมท่ี 9 การควบคุมการจัดและ
จำหนายกระเชาของขวัญปใหม
ในชวงเทศกาลปใหม ภายใตโครงการ
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
 

   1. กองสุขาภิบาลอาหาร จัดประชุมเตรียมความพรอม
ใหกับสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการควบคุมการจัด
และจำหนายกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม เม่ือ
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มลงพ้ืนท่ีสุมตรวจ
เฉพาะกิจในสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการฯ กับ
กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 
   2. ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตท้ัง 50 
เขต ดำเนินการสุมตรวจสถานประกอบการท่ีจำหนาย
กระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม ป พ.ศ. 2563 ท่ี
เขารวมโครงการควบคุมคุณภาพสินคาของ
กรุงเทพมหานคร กรณีท่ีผูบริโภคไมพึงพอใจในคุณภาพ
ของสินคาในกระเชาของขวัญปใหมสามารถนำมา
แลกเปลี่ยนหรือคืนไดภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 
โดยผลดำเนินการสุมตรวจสถานประกอบการ ตั้งแตวันท่ี 
3 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 
จำนวนท้ังหมด 568 แหง ไมพบวามีการรองเรียน หรือมี
การนำสินคาในกระเชาของขวัญปใหมมาแลกเปลี่ยน/คืน 

 

 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561–2565 ดานท่ี 1 มหานครปลอดภัย มิติท่ี 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 

 2) งบประมาณตามนโยบายผูบริหารกรุงเทพมหานคร 
 3) ผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการการควบคุมการจัดและจำหนายกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหมกับกรุงเทพมหานคร  
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 4) ความรวมมือจากฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ท้ัง 50 เขต 
 

ปญหา อุปสรรค 
 -ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต มีภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ  ตองรับผิดชอบหลายดานนอกเหนือจากภารกิจดานอาหารปลอดภัย เปนผล
ใหการปฏิบัติภารกิจดานอาหารปลอดภัยทำไดไมเต็มท่ี ขาดประสิทธิภาพ และยานพาหนะไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

หลักฐานอางอิง 
 1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปงบประมาณ 2563 

กิจกรรมท่ี 9 การควบคุมการจัดและจำหนายกระเชาของขวัญปใหมในชวงเทศกาลปใหม 
2) ขอมูลรายงานผลการแลกเปลี่ยนหรือคืนกระเชาของขวัญปใหมในชวงเทศกาลปใหม จากสำนักงานเขตท้ัง 50 เขต  

 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  -    

  



ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 : หนาท่ี 80 

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
38. รอยละของสัตวท่ีผานการ
ตรวจสุขภาพกอนเขาฆาและผาน
การตรวจเนื้อหลังฆาเพ่ืออนุญาต
ใหนำเนื้อนั้นไปจำหนายตาม
กฎหมาย (ผลลัพธ  

ผลผลิต = 
700,000 ตวั 

ผลลัพธ = 
รอยละ 95 

 

ผลผลิต = 
1,504,932 ตัว 

ผลลัพธ = 
รอยละ 100 

1. กิจกรรมการตรวจเนื้อสัตวในโรง
ฆาสัตวท่ีกรุงเทพมหานคร กำกับดูแล 

    กรุงเทพมหานครมีโรงฆาสัตวเอกชนประเภทสุกร โค-
กระบือ  แพะ-แกะ และไก  ท่ีไดรับใบอนุญาต ฆจส 2.  
ซ่ึงพนักงานตรวจโรคสัตวมีหนาท่ีดูแลและตรวจเนื้อสัตว
ตามกฎหมายควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจำหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ.2559 
   ผลการดำเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕62  – เดือน
กันยายน ๒๕63 จำนวนสัตวท่ีไดรับการแจงขออนุญาต
ทำการฆาสัตวตามกฎหมาย จำนวน  1,504,932 ตวั 
จากเปาหมายท่ีตั้งไว 700,000 ตัว  
จำนวนสัตวท่ีไดรบัการแจงขออนุญาตทำการฆาสตัวตาม
กฎหมาย  จำนวน  1,504,932 ตัว มีผานการตรวจฯ 
จำนวน 1,504,932 ตวั ดังนั้น รอยละของจำนวนสัตวท่ี
ผานการตรวจสุขภาพและตรวจเนื้อเพ่ืออนุญาตใหนำ
เนื้อสัตวนั้นไปจำหนายตามกฎหมายคิดเปน รอยละ 100 

 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
1. การไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอในการดำเนินงาน  ประกอบกับพนักงานตรวจโรคสัตวมีหนาท่ีตรวจเนื้อสัตวตามกฎหมายฯ ณ โรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต ฆจส  
2. มีความสำคัญตอความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ปญหา อุปสรรค 
 - การท่ีขาราชการกรุงเทพมหานครไมไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานตรวจโรคสัตวตามกฎหมายฯ อาจมีผลตอการดำเนินการใหสำเร็จตามตัวชี้วัดได 
หลักฐานอางอิง 
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของ  สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
39. รอยละของตัวอยางสัตวปก
ท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อ
โรคไขหวัดนก (ผลลัพธ  

ผลผลิต = 
3,500 ตัว 

(เดิม 4,000 ตัว  
ผลลัพธ = 
รอยละ97 

 

ผลผลิต = 
5,221 ตัว 
ผลลัพธ = 

รอยละ 100 

1. กิจกรรมการเฝาระวังและ
สอบสวนโรคไขหวัดนกในเขต
กรุงเทพมหานคร 

   การควบคุมปองกัน เฝาระวัง และสอบสวนโรคไขหวัด
นกพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ พรอมท้ังดำเนินการสรางเครือขายเฝา
ระวังโรคไขหวัดนก แกผูประกอบการตลาดคาสัตวปกมี
ชีวิต โดยสัตวปกท่ีตรวจพบเชื้อไขหวัดนกอาจเปนพาหะท่ี
มีผลคุกคามตอสุขภาพของมนุษย ซ่ึงอาจทำใหผูท่ีไดรับ
เชื้อปวยเปนโรคไขหวัดนกและอาจทำใหถึงแกความตาย
ได 
ผลการดำเนินการ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือน
กันยายน ๒๕๖๓ สุมตรวจสัตวปกเพ่ือหาเชื้อโรคไขหวัด
นกจำนวน 5,221 ตัวอยาง โดยตรวจไมพบเชื้อโรค
ไขหวัดนก ดังนั้นรอยละของตัวอยางสัตวปกท่ีสุมตรวจไม
พบเชื้อโรคไขหวัดนกคิดเปน รอยละ 100 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการการลงพ้ืนท่ีตรวจสัตวปกไดตามแผน มีความสำคัญตอความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค 
 - ไมมี 
หลักฐานอางอิง 
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของ สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย   
  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
40. รอยละของตัวอยางเนื้อสัตว
ท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบเชื้อ
โรคอาหารเปนพิษ 
(S.aureasและหรือ 
Salmonella spp.) (ผลลัพธ  

ผลผลิต = 
1,500 ตัวอยาง  

(เดิม 2,000 
ตัวอยาง  
ผลลัพธ = 
รอยละ 80 

 
 
 

ผลผลิต = 
2,029 ตัวอยาง 

ผลลัพธ = 
89.70 

1. กิจกรรมเฝาระวังเชื้อโรคอาหาร
เปนพิษในเนื้อสัตว 

    เชื้อ S. aureasและSalmonella spp. ท่ีตรวจพบ
เกินเกณฑ  เปนเชื้อโรคท่ีสามารถกอโรคทางสาธารณสุข  
โดยเฉพาะการกอโรคอุจาระรวงในผูบริโภคได 
ผลการดำเนินการ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕62 – เดือน
กันยายน ๒๕63 ดำเนินการตรวจไดครบท้ัง 3 
องคประกอบเปนเดือนท่ี 3 ของการดำเนินงาน สุมตรวจ
ตัวอยางเนื้อสัตวได 2,029 ตัวอยาง จากเปาหมายท่ีตั้งไว 
1,500 ตัวอยาง คำนวณผลผลิต คิดเปนรอยละ 
135.27 (ตรวจพบเชื้อโรคอาหารเปนพิษ จำนวน 209 
ตัวอยาง ตรวจไมพบเชื้อโรคอาหารเปนพิษ จำนวน  
1,820 ตัวอยาง  

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการการลงพ้ืนท่ีตรวจเนื้อสัตว ณ สถานจำหนวยเนื้อสัตวไดตามแผน มีความสำคัญตอความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
ปญหา อุปสรรค 

  - ไมมี 
หลักฐานอางอิง 
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของ สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย 

   - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ     ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
41. รอยละของตัวอยางเนื้อสัตว
ท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบยาตาน
จุลชีพตกคาง (ผลลัพธ  

ผลผลิต = 
1,000 ตัวอยาง 

(เดิม 1,400 
ตัวอยาง  
ผลลัพธ =  
รอยละ 95 

 

ผลผลิต = 
1,409 ตัวอยาง 

ผลลัพธ =  
รอยละ 99.36 

 

กิจกรรมเฝาระวังยาตานจุลชีพตกคาง
ในเนื้อสัตว  

     สารตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตวท่ีเกินคา MRL 
สามารถเกิดภาวะภูมิแพ  เกิดปญหาการดื้อยาของเชื้อ
โรคได  และสารตานจุลชีพบางชนิดเม่ือสะสมมากๆอาจ
โนมนำใหเกิดมะเร็งในผูท่ีมีภูมิไวรับได  การสุมตรวจหา
สารตานจุลชีพตกคางในเนื้อสัตวดวยวิธี  จุลินทรีย
วิเคราะห  แบบ  screening test ตามวิธีมาตรฐานแบบ 
ESPT จะนำผลการตรวจไปใชในการเฝาระวังและปอง
ปรามไมใหผูจำหนายเนื้อสัตวรับเนื้อสัตวจากแหลงท่ี
ตรวจพบสารตานจุลชีพตกคางมาจำหนาย   
ผลการดำเนินการ ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕62  – เดือน
กันยายน ๒๕63 ดำเนินการตรวจไดครบท้ัง 3 
องคประกอบเปนเดือนท่ี 3 ของการดำเนินงาน สุมตรวจ
ตัวอยางเนื้อสัตวได 1,409 ตัวอยาง จากเปาหมายท่ีตั้ง
ไว 1,000 ตัวอยาง คำนวณผลผลิตคิดเปน รอยละ 
140.90 (ตรวจพบสารตานจุลชีพ จำนวน 9 ตัวอยาง
และตรวจไมพบยาตานจุลชีพ จำนวน 1,400 ตัวอยาง  
ตัวอยางเนื้อสัตวท่ีไดรับการสุมตรวจไมพบยาตานจุลชีพ
ตกคางคิดเปน รอยละ 99.36 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - การไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอในการดำเนินงาน ประกอบกับการการลงพ้ืนท่ีตรวจเนื้อสัตว ณ สถานจำหนวยเนื้อสัตวไดตามแผน มีความสำคัญตอความสำเร็จของ
การดำเนินงาน 
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ปญหา อุปสรรค 
  - ไมมี 

 
หลักฐานอางอิง 
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของ สำนักงานสัตวแพทยสาธารณสุข 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนนิการไมเปนตามเปาหมาย 

  - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
42. รอยละของผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาสท่ีขอรับ
การชวยเหลือไดรับอุปกรณชวย
ในการดำรงชีวิตประจำวันตามท่ี
จำเปน (ผลลัพธ  

รอยละ 85 รอยละ 100 1. โครงการจัดหาอุปกรณชวยเหลือ
ทางการเคลื่อนไหวแกคนพิการ 
ผูสูงอายุ และผูท่ีประสบปญหา
ทางการเคลื่อนไหว  

     ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสที่ขึ้นทะเบียน ณ 
ศูนยบริการสาธารณสุขและขอรับการชวยเหลืออุปกรณ
ชวยในการดำรงชีวิตประจำวันตามความจำเปนจำนวน
1,212 คน ไดรับสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑท่ีสำนัก
อนามัยกำหนดและอุปกรณชวยเหลือในการดำรงชีวิต
ประจำวันตามความจำเปนจำนวน 1,212 คน คิดเปน
รอยละ 100  
(เปาหมายตามโครงการ 920 คน สามารถหาหนวยงาน
สนับสนุนไดเพ่ิมรวมเปาหมาย ท้ังหมด 1,212 คน  
๑. วางแผนการปฏิบัติงานและจัดประชุมชี้แจงนักสังคม

สงเคราะห ศูนยบริการสาธารณสุข 
๒. นักสังคมสงเคราะหศูนยบริการสาธารณสุข คนหาคน

พ ิการผ ู  ส ู งอาย ุ  และผ ู ประสบป ญหาทางการ
เคลื ่อนไหวเพื ่อประเมินความจำเปน และจัดทำ
ทะเบียนผูขอรับความชวยเหลือ 

3. นักสังคมสงเคราะหศูนยบริการสาธารณสุขทั้ง  68  
แหงสงรายชื่อผูท่ีสมควรไดรับการชวยเหลือเพ่ือขอรับ
อุปกรณ  4 รายการ จำนวน 920 คน  

4.  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
5.  ขออนุมัติเงินประจำงวด 
6.  ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางและไดผูรับจางเรียบรอยแลว 
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
7.  อยู ระหวางดำเนินการขออนุมัต ิโอนกรรมสิทธิ์
สังหาริมทรัพยที่ไมมีลักษณะเปนการจำหนายรายการ
อุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหว 
8.  อยูระหวางดำเนินการตรวจรางสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 
9.  ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว 
10. บริษัทสงมอบอุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหว 
จำนวน 4 รายการใหนักสังคมสงเคราะหศูนยบริการ
สาธารณสุขสงมอบใหผูที่สมควรไดรับการชวยเหลือตาม
รายชื่อท่ีข้ึนทะเบียนไวภายในวันท่ี 31 กรกฏาคม 2563 
11. ตรวจรับและสงมอบอุปกรณช วยเหลือทางการ
เคลื ่อนไหวใหคนพิการ ผู สูงอายุ และผู ประสบปญหา
ทางการเคลื่อนไหวเรียบรอยแลว ทั้งหมด 920 ราย คิด
เปนรอยละ 100 
12. ดวยสถานการณระบาดโควิด-19 จึงเปลี่ยนกิจกรรม

การประชุมชี้แจงการใชอุปกรณอยางถูกวิธีเปนการจัดสื่อ
วิธีการใชอุปกรณอยางถูกวิธีใหผูที่ไดรับอุปกรณฯ แทน 
ซึ ่งได ส งมอบใหผ ู ท ี ่ ได ร ับอุปกรณฯ พร อมอุปกรณ
เรียบรอยแลว 
13. สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู ไดรับอุปกรณ
ชวยเหลือทางการเคลื่อนไหว มีความพึงพอใจในระดับ
มากข้ึนไป รอยละ 100 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

 1. บุคลากรกลุมสงเคราะหทางสาธารณสุขและนักสังคมสงเคราะหศูนยบริการสาธารณสุข 
 2. หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนอุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหวแกคนพิการ ผูสูงอายุ และผูประสบปญหาทางการเคลื่อนไหวจากหนวยงานภายนอกจำนวนท้ังสิ้น 
292 คน 
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 3. ความรวมมือของผูประสบปญหาทางการเคลื่อนไหว 
 4. ระบบสารสนเทศ 
 5. ผูบังคับบัญชา 

 
ปญหา อุปสรรค 

            - 
 
หลักฐานอางอิง 
 1. ขอมูลสำรวจความตองการอุปกรณชวยเหลือทางการเคลื่อนไหวของผูประสบปญหาทางการเคลื่อนไหวโดยนักสังคมสงเคราะห ศูนยบริการสาธารณสุข 
 2. แผนปฏิบัติการโครงการ 
 3. รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย 

 - โครงการสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
43. รอยละของผูถูกกระทำ
และ/หรือผูไดรับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัวไดรับ
ความชวยเหลือ (ผลผลิต  

รอยละ 80 รอยละ  100 1. โครงการการจัดกิจกรรม “การ
ขับเคลื่อนงานและเสริมสรางพลัง
ชุมชนดานการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงในครอบครัวดาน
สาธารณสุข” 
2. โครงการสัมมนาและดูงาน
เครือขายผูปฏิบัติงานดานการปอง
กันและแกไขปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวดานสาธารณสุข” 
 
3. กิจกรรมการชวยเหลือผูถูกกระทำ
และ/หรือผูไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัวของศูนยจัดการ
ปองกันและแกไขปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว (ศจร.”  
 

ผูถูกกระทำและ/หรือผูไดรับผลกระทบจากความ
รุนแรงในครอบครัวไดรับความชวยเหลือ ณ วันท่ี 
31 สิงหาคม 2563 จำนวน 190 ราย ไดรับ
ความชวยเหลือ 190 รายคิดเปน รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการชวยเหลือผูถูกกระทำและ/หรือผู

ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว
ของศูนยจัดการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงในครอบครัว (ศจร.  

3.1 วางแผนดำเนินการ 
3.2 จัดทำแบบรายงาน 
3.3 จัดประชุมชี้แจง 
3.4 ประสานเก็บรวบรวมขอมูล 2 ครั้ง 
3.5 ผูถูกกระทำและ/หรือผูไดรับผลกระทบจาก
ความรุนแรงในครอบครัวไดรับความชวยเหลือ ณ 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2563 จำนวน 190 ราย 
ไดรับความชวยเหลือ 190 รายคิดเปน รอยละ 
100 

โครงการท่ี 1 และ 2 
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากไดรับ
ผลกระทบจาก
สถานการณระบาด     
โควิด-19 



ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 : หนาท่ี 89 

 
 

ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 1. บุคลากรกลุมสงเคราะหทางสาธารณสุขและนักสังคมสงเคราะหศูนยบริการสาธารณสุข 
 2. ระบบสารสนเทศ 
 3. ผูบังคับบัญชา 

 
ปญหา อุปสรรค 

            - 
 
หลักฐานอางอิง 
 1. แผนปฏิบัติการโครงการ 

 2. รายละเอียดโครงการ (Project Template  
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย 

 - โครงการสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
44. รอยละของผูสูงอายุท่ีเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
ศูนยบริการสาธารณสุข สำนัก
อนามัย ไดรับการคัดกรอง
สุขภาพหรือตรวจสุขภาพ
ประจำป (ผลลัพธ  

รอยละ 50 
(เดิม รอยละ 

100  

รอยละ 81.61 1. กิจกรรมตรวจสุขภาพสมาชิก
ชมรมผูสูงอายุของสำนักอนามัย 
2. โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูสูงอายุ  

     ศูนยบริการสาธารณสุขดำเนินการสำรวจขอมูลชมรม 
และสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสำนักอนามัยใหเปนปจจุบัน 
เพ่ือดำเนินการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำป 
และมีรายงานผลการดำเนินการเปนรายไตรมาส ตั้งแต
ไตรมาส 2-4 เพ่ือรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตาม
แนวทางฯ ปงบประมาณ 2563 จากผลการสำรวจขอมูล
พ้ืนฐาน พบวา ชมรมผูสูงอายุของสำนักอนามัยในปจจุบัน
มีจำนวน 290 ชมรม มีจำนวนสมาชิก 23,515 คน โดย
มีสมาชิกชมรมผู ส ูงอาย ุของสำนักอนามัยที ่ เข าร วม
กิจกรรม 4 ครั้ง/ป จำนวน 14,114 คน ซึ่งศูนยบริการ
สาธารณสุขอยูระหวางการดำเนินการคัดกรองสุขภาพ/
ตรวจสุขภาพประจำปใหกับสมาชิกชมรมตามขอกำหนด 
-  ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 - เดือนสิงหาคม 
2563 พบวา สมาชิกชมรมผูสูงอายุไดรับการคัดกรอง
สุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำป จำนวน 11,519 คน จาก
สมาชิกชมรมผูสูงอายุของสำนักอนามัยที่เขารวมกิจกรรม 
4 ครั้ง/ป จำนวน 14,114 คน คิดเปนรอยละ 81.61 
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. วางแผนและจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับการตรวจสุขภาพ/
การคัดกรองสุขภาพท่ีจำเปนสำหรับผูสูงอายุ 
2.  ชี้แจงการดำเนินงานแกศูนยบริการสาธารณสุข 68 
แหง 

 



ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 : หนาท่ี 91 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
3. รวบรวมขอมูลชมรม และสมาชิกชมรมผูสูงอายุของ
สำนักอนามัย 
4. รวบรวมและสรุปขอมูลการดำเนินการคัดกรอง
สุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำป 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

- การวางแผนการดำเนินงาน และความรวมมือจากผูเก่ียวของ 
 
ปญหาอุปสรรค 

- จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลทำใหการดำเนินงานในบางสวนไมสามารถดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดได จึงขอความเห็นชอบ

ปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดตามหนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวนัท่ี 24 เมษายน 2563 จากรอยละ 100 เปนรอยละ 50 
 
หลักฐานอางอิง 
 - แนวทางการคัดกรองสุขภาพหรือตรวจสุขภาพประจำปแกสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสำนักอนามัย ปงบประมาณ 2563 
 - แบบฟอรมรายงานขอมูลชมรม และสมาชิกชมรมผูสูงอายุของสำนักอนามัย 
 - แบบสรุปผลการคัดกรองสุขภาพ/ตรวจสุขภาพสมาชิกชมรมผูสูงอายุ 
 - หนังสือกองสรางเสริมสุขภาพ เลขท่ี กท 0706/763 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2563 เรือ่ง ขอความเห็นชอบปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำป พ.ศ. 2563 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย  
  -  
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
45. รอยละของผูดูแลเพ่ือ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแล
ตอเนื่องท่ีบาน ท่ีปฏิบัติงานจริง
ไดรับการติดตาม กำกับ ดูแล 
จากพยาบาลผูจัดการสุขภาพ
และผูตรวจการพยาบาล
(ผลลัพธ  

รอยละ 80 รอยละ 100 1. โครงการการพัฒนาศักยภาพ
ผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาล
ผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการ
ดูแลตอเนื่องท่ีบาน 

     ผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน ท่ีปฏิบัติงานจริงท้ังหมด
ของศูนยบริการสาธารณสุข จำนวน 68 แหง  ไดรับการ
ติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผูจัดการสุขภาพและ
ผูตรวจการพยาบาลคิดเปน รอยละ 100 (ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแลว และบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนด  
รายละเอียดการดำเนินการ 
1. ขออนุมัติโครงการ และแผนการใชเงินงบประมาณ 
เรียบรอยแลว 
2. จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เรียบรอย
แลว 
3. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเพื่อชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ี
บาน 
4. ดำเนินการพัฒนารูปแบบผูตรวจการพยาบาลผูปวย
และผ ู ส ูงอาย ุท ี ่ต องได ร ับการด ูแลต อเน ื ่องท ี ่บาน 
(Supervise Nurse Home ward) 
5. สนับสนุนชุดอุปกรณการดูแลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตอง
ไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบาน 
6. ผูดูแลเพื่อชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ี
ตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ีบานปฏิบัติงานชวยเหลืองาน
พยาบาลในพื ้นที ่กร ุงเทพมหานครตามกำหนด และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
7. ติดตาม ควบคุม กำกับการดำเนินงานใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัต ิการ
พยาบาล ดังนี้ 
-  พยาบาลผู ป วยและผู ส ูงอายุที ่ต องไดร ับการดูแล
ตอเนื่องท่ีบาน ท่ีปฏิบัติงานจริงในศูนยบริการสาธารณสุข
ครบทั้ง 68 แหง เรียบรอยแลว ในการติดตามระยะที่ 1 
ตั ้งแต ธันวาคม 62–มีนาคม 63สวนการตรวจเยี่ยม
ศูนยบริการสาธารณสุขในระยะที่ 2 ไดขออนุมัติยกเลิก
เรียบรอยแลว (จากสถานการณโรคระบาดของโรคโควิด 
ไดดำเนินการไดขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ใหเปนไปตาม
ขอคำสั่งแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รอย
ละ 100 ของผูดูแลเพ่ือชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลตอเนื่องที่บาน ที่ปฏิบัติงาน
จริงไดรับการติดตาม กำกับ ดูแล จากพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพและผู ตรวจการพยาบาล เนื ่องจาก พยาบาล
ผูจัดการสุขภาพไดลงตรวจเยี่ยมในระยะที่ 1 โดยทำการ
ตรวจเยี ่ยมศูนยบริการสาธารณสุข ทั ้ง 68 แหง เพ่ือ
ติดตาม กำกับ ดูแล  การปฏิบัต ิงานของผู ด ูแลเพ่ือ
ชวยเหลืองานพยาบาลผูปวยและผูสูงอายุที่ตองไดรับการ
ดูแลตอเนื่องที่บาน ที่ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมดเรียบรอย
แลว โดยพยาบาลผูจัดการสุขภาพไดดำเนินการติดตาม 
กำกับ ดูแล  การปฏิบัติงานของผูดูแลเพื่อชวยเหลืองาน
พยาบาลผูปวยและผูสูงอายุท่ีตองไดรับการดูแลตอเนื่องท่ี
บานอยางตอเนื่อง (ดำเนินการเสร็จสิ้นแลว  
(Caregiver : CG) ที ่ปฏิบัติงานจริงจำนวน 3,607 คน 
จ ากจำนวนท ั ้ ง หมด  3 ,607  คน  (Caregiver:CG 
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ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
ปงบประมาณ 2559 - 2563 ไดรับการติดตาม กำกับ 
ดูแล จากพยาบาลผู จ ัดการสุขภาพและผู ตรวจการ
พยาบาล  (ดำ เน ินการ เสร ็ จส ิ ้ นแล  ว  และบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีกำหนด  

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 

  - 
 
ปญหา อุปสรรค 

  - สถานการณโรคระบาดของโรคโควิด 
 
หลักฐานอางอิง 

  - แบบฟอรมท่ี 353 รายละเอียดโครงการ (Project Template) 
 
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย  

 - 
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รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์  
 ตัวช้ีวัดงานยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัดงานตามนโยบาย 

 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรงุเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2563      ตวัช้ีวัดบูรณาการ      ตัวช้ีวัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด  เปาหมาย  ผลสำเร็จ โครงการท่ีสนับสนุน รายละเอียดผลการดำเนินงาน หมายเหตุ 
46. ศูนยบริการสาธารณสุข มี
การดำเนินกิจกรรมการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ 
(ผลลัพธ  

ไมนอยกวา 
รอยละ 90 

รอยละ 100 1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือขาย
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพ  

  กองเภส ัชกรรมดำเน ินการรวบรวมผลการดำเนิน
กิจกรรมดานการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
จากศูนยบริการสารณสุข เรียบรอยแลว โดยศูนยบริการ
สาธารณสุขทั้ง 68 แหง มีการดำเนินกิจกรรมดานการ
คุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพอยางนอย 1 ขอ
จากท่ีกำหนด 6 ขอ 

 

 
ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน 
 - สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ. ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และสอดคลองกับ
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ประยะที่ ๒ (พ. ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการกรุ งเทพมหานครประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนปฏิบัติราชการประจำป        
พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักอนามัย ดานที่ ๕ มหานครประชาธิปไตยมิติที่ ๕.๓ การกระจายอำนาจสูประชาชน เปาหมายที่ ๕.๓.๑ ลดบทบาทสวนกลางลงเหลือภารกิจหลักเทาที่จำเปนและ 
ใหอำนาจในการกำหนดนโยบาย และตัดสินใจในการจัดบริการสาธารณะในระดับพ้ืนท่ีเปาประสงคท่ี ๕.๓.๑.๒ เพ่ิมอำนาจหนาท่ีของกรุงเทพมหานคร ในการทำกิจการสาธารณะ 
 - ผูอำนวยการสำนักอนามัยเห็นชอบและอนุมัติปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินตัวชี้วัดมิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจตามหนังสือท่ีกท 0710/ 311 ลงวันที่ 20 เมษายน 
2563 
ปญหา อุปสรรค 

 จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สงผลใหการดำเนินกิจกรรมคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ ของศูนยบริการสาธารณสุข

บางแหง มีความจำเปนท่ีจะตองชะลอการดำเนินกิจกรรมและไมสามารถดำเนินกิจกรรมไดครบ ท้ัง 6 ขอตามนิยาม 
หลักฐานอางอิง 
 1. หนังสือขออนุมัติโครงการ/อนุมัติใชเงิน 
 2. แบบรายงานผลผานระบบติดตามประเมินผล (Daily Plan  
คำช้ีแจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไมเปนตามเปาหมาย 

  - 



หนวยงาน : ฝายการคลัง สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย

มิติที่ : 2  ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

ชื่อผูรับผิดชอบการรายงาน

นางสาวอนงนุช   เฉลยคามตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ โทร.02-2032825 

นางสาววิภาดา       แกวใส        ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โทร.02-2032825 

เกณฑการใหคะแนน

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน  +/-  10 คะแนนตอ 1 คะแนน

1 2 3 4

60 70 80 90

            *กรณีมีผลการดําเนินงานต่ํากวา 60 คะแนน จะมีคาระดับคะแนนที่ได เทากับ 1

ผลการดําเนินงาน :

ตัวชี้วัดที่

2.1.2

คําชี้แจงรายละเอียดการดําเนินงาน

1. การเบิกจายภาพรวม ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

1 หมวดคาตอบแทนฯ บาท เบิกจายได บาท คิดเปน 75.66%

2 หมวดคาสาธารณูปโภค บาท เบิกจายได บาท คิดเปน 88.18%

3 หมวดคาครุภัณฑฯ บาท เบิกจายได บาท คิดเปน 83.38%

4 หมวดเงินอุดหนุน บาท เบิกจายได บาท คิดเปน 100.00%

5 หมวดรายจายอื่น บาท เบิกจายได บาท คิดเปน 66.51%

งบประมาณงบกลางที่ไดรับจัดสรร บาท เบิกจายได บาท คิดเปน 100.00%

รวมงบประมาณที่ไดรับ บาท เบิกจายได บาท คิดเปน 81.54%

1 = = 81.537%

ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :

1. ฐานขอมูลจากระบบ MIS

2. มาตรการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมในที่ประชุมผูบริหารสํานักอนามัย

3. มาตรการการบริหารงบประมาณ ของสํานักอนามัย

4. มุงเนนลดคาใชจายประจําในการบริหารราชการและพัฒนาระบบประเมินผลการบริหารการใชจายในเชิงประสิทธิภาพ

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบบรรจุใหม ไมเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายลาชา/ไมครบถวน

หลักฐานอางอิง :

รายงานสรุปการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 2563  ระดับหนวยงาน (แบบ ง 401) ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

งบประจําปหลังปรับโอน 1,018,049,400.00        

32,190,901.43   

1,001,946.00        1,001,946.00      

1,018,049,400.00 830,089,087.19 

งบประมาณหลังปรับโอน 48,397,402.00      

การประเมินรอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

จํานวนเงินงบประจําปที่เบิกจายจริงสะสม 830,089,087.19           

214,126,000.00 

งบประมาณหลังปรับโอน 641,268,888.00    485,202,136.59 

งบประมาณหลังปรับโอน 65,421,608.00      57,686,578.17   

งบประมาณหลังปรับโอน 47,833,556.00      39,881,525.00   

งบประมาณหลังปรับโอน 214,126,000.00    

น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได คะแนนถวงน้ําหนัก

(7) 81.537 3.154 0.221

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับคะแนน 5

คะแนนรอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 100

 ๑๐๐



 
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
หนวยงาน :  สํานักอนามัย 
มิติท่ี : 2 ช่ือตัวช้ีวัด :๒.๒ ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําป  
                         (งบทรัพยสิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
                        2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน(งบทรัพยสิน)  
                        ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :นางนิตทยา  ปลื้มใจ 
ตําแหนง : เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

เบอรโทรศัพท 022032821 

เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน + / -20 คะแนนการจัดทํางบ ตอ 1 คะแนน  

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนของการจัดทํารายงานทรัพยสินรายไตรมาส
และงบทรัพยสินประจําปท่ีทําไดจริง (คะแนนการสง 
+ คะแนนความถูกตอง)  

20 40 60 80 100 

 
 
ผลการดําเนินงาน :  

ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

2.2.2 1.5 ๖๐ ๓ ๐.๐๔๕  
คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 

1. จัดทํารายงานทรัพยสินรายไตรมาส  
    1.1 จัดสงรายงานทรัพยสินรายไตรมาสใหสํานักการคลัง ภายในวันท่ี 10 หลังสิ้นสุดแตละไตรมาส 
          - ภายในวันท่ี 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสท่ี 1 
          - ภายในวันท่ี 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 
- ภายในวันท่ี 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสท่ี 3 
- อยูระหวางดําเนินการ เพ่ือสงสํานักการคลังภายในวันท่ี 10 หลังสิ้นสุดไตรมาสท่ี 4 
    1.2 จัดทํารายงานการรับทรัพยสินท่ีเขาระบบบัญชีตามเกณฑคงคาง ประจําไตรมาส (แบบ 1) และ

จัดสงรายงานการจําหนายทรัพยสินท่ีเขาระบบบัญชีตามเกณฑคงคาง (แบบ 2)  
          - สงรายงานฯ (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถวน ประจําไตรมาสท่ี 1(วันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๓) 
- สงรายงานฯ (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถวน ประจําไตรมาสท่ี 2(วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓) 
- สงรายงานฯ (แบบ 1) และ (แบบ 2) ครบถวน ประจําไตรมาสท่ี 3(วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
- อยูระหวางดําเนินการ เพ่ือสงรายงานฯ (แบบ 1) และ (แบบ 2) ประจําไตรมาสท่ี 4 
2. จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําป พ.ศ. 2562 และสงสํานักการคลัง (วันท่ี ๓๐ ตุลาคม 

๒๕๖๒) 
๓. อยูระหวางแจงสวนราชการในสํานักอนามัย ดําเนินการสํารวจและรายงานการรับทรัพยสินท่ีเขา

ระบบบัญชีตามเกณฑคงคาง เพ่ือสรุปยอดทรัพยสินประจําป พ.ศ. 256๓  
 



- 2 - 
 

ผลความคืบหนาของการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) 
1. คํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินตามเกณฑคงคาง ประจําป 2563 
2. จัดทําหนังสือเวียนแจงไปยังทุกสวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยเพ่ือใหดําเนินการตรวจสอบและ

จัดทํารายงานพัสดุประจําไตรมาสท่ี 4 (ตั้งแตวันท่ี 1 ก.ค. 63 – 30 ก.ย. 63) ตามหนังสือท่ี กท 
0701/3841 ลว. 14 ส.ค. 63  

๓. จัดทําบัญชีเปรียบเทียบมูลคาทรัพยสินตามเกณฑคงคางประจําป 2563 
๔. ตรวจสอบและจัดทํารายงานพัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําไตรมาสท่ี 4 (ตั้งแตวันท่ี 

1 ก.ค. 63 -30 ก.ย. 63) เพ่ือยืนยันขอมูลทรัพยสินระหวางหนวยงานกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ และ
กองบัญชี และจะจัดสงผูอํานวยการสํานักการคลัง ภายในวันท่ี 10 ต.ค. 63 

๕. จัดทําหนังสือเวียนแจงไปยังทุกสวนราชการในสังกัดสํานักอนามัย เพ่ือจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ประจําป พ.ศ. 2563 ตามหนังสือท่ี กท 0701/7243 ลว. 11 ก.ย. 63 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

1. ชวยใหการจัดทํางบทรัพยสินเปนไปอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. จัดอบรมบุคลากรเพ่ือใหความรู ความเขาใจ ในการจัดทํางบทรัพยสิน 

 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. บุคลากรมีการโอนยายหนวยงาน ทําใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง 
        2. บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการจัดทํางบทรัพยสินขาดความรู ความเขาใจ เนื่องจากไมไดเขารับการอบรมฯ 
 
หลักฐานอางอิง : 

1. การคํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสินตามเกณฑคงคาง ประจําป 2563 
2. หนังสือท่ี กท 0701/3841 ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

 
 

 

 



 

ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หนวยงาน :สํานักอนามัย 
มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ีไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :นายณัฐพล พลโยราช, นายสมชาย อุทัยนาง 
ตําแหนง :เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

เบอรโทรศัพท :0 2203 2838 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 10 ตอ 1 คะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
คะแนนความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ี
ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ 

50 60 70 80 
90 

ข้ึนไป 
 
                 * กรณีมีผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 50 จะมีคาระดับคะแนนท่ีได เทากับ 1 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวง
น้ําหนัก 

3.1 7 รอยละ ๙๖ ๕ ๐.๓๕๐ 
 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
ประชาชน ผูรับบริการ หรือหนวยงานภายนอกแจงเรื่องราวตาง ๆ มายังศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 1555 ของ

กรุงเทพมหานคร โดยสํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย จะเปดรับเรื่องรองเรียนท่ีเขามาในระบบคอมพิวเตอร 
และสงตอใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบตามภารกิจเพ่ือสวนราชการดําเนินการแกไขพรอมแจงใหผูรองทราบ จากนั้น
สวนราชการจึงสงเรื่องกลับมาท่ีสํานักงานเลขานุการเพ่ือรายงานผลการแกไขเขาไปในระบบ 1555หากเรื่องอยู
ระหวางดําเนินการ จะตองรายงานความคืบหนาตามกระบวนการ 

ปจจุบันเรื่องรองเรียนท่ีสํานักอนามัยไดรับสวนใหญและมีปริมาณมาก จะเปนประเภทเหตุเดือนรอนรําคาญท่ี
เก่ียวกับสุนัขจรจัด มีสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุขเปนผูดูแลโดยมีสํานักงานอยูท่ีศูนยควบคุมสุนัขประเวศ 

 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 

1. ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. สวนราชการท่ีเก่ียวของใหความรวมมือในการแกไขปญหาเรื่องรองเรียน และปรับปรุงการบริการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 

1. มีการรองเรียนและ/หรือกลั่นแกลง สงผลใหเม่ือออกไปดําเนินการลงพ้ืนท่ีแลวไมพบผูรองเรียนรวมท้ัง
บางครั้งติดตอผูแจงไมไดในขณะท่ีลงพ้ืนท่ี 

2. มีปจจัยภายนอกเปนอุปสรรคตอการทํางาน เชน การออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. 2548 ท่ีประชาชนไมใหความสนใจ และรับผิดชอบเทาท่ีควร 

 

 
 



 

3. เนื่องจากในปจจุบันสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุขจะลงพ้ืนท่ีไดตองประกอบดวยเจาหนาท่ีสํานักงานสัตว
แพทยสาธารณสุข สํานักงานเขต และคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหาสุนัข การลงพ้ืนท่ีตองรอทุกฝายพรอมจึงไม
สามารถแกไขไดทันกับจํานวนเรื่อง ท่ีแจงเพ่ิมเขามาทุกวัน 
 
หลักฐานอางอิง : 

1. แบบรายงานเรื่องราวรองทุกข แยกตามประเภทรองทุกข CPL_R005 
2. ผลการตรวจสอบการดําเนินการตามตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ีไดรับแจงจาก

ประชาชน/ผูรับบริการ ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 

 

 
 



 

รายงานเรื่องราวรองทุกข แยกตามประเภทรองทุกข 
สํานักอนามัย 

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562  - 31 สิงหาคม2563 
 
 

ลําดับท่ี 
 

 
        ประเภทเรื่องรองทุกข 

 
จํานวน 

เรื่องรองทุกข 

 
ดําเนินการ 
เสร็จส้ิน 
จํานวน 

 
ระหวางดําเนินการ 

จํานวน 

 
1 

 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 

 
เรื่องรองทุกขประเภทอ่ืน ๆ 

 
 

กระทําผิดในท่ีสาธารณะ 
 
 

เรื่องฉุกเฉิน 
 

 
การบริหารงานบคุคล 

 
 

อาคาร 
 

 
เหตุเดือดรอนรําคาญ 

 
 

สภาพแวดลอมเปนพิษ 
 
 

เสนอแนะ 
 

 
86 

 
 

1 
 
 

10 
 
 

35 
 
 

1 
 
 

1,279 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

 
84 

 
 

1 
 

 
8 
 
 

33 
 
 

1 
 
 

901 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

 
2 
 
 

0 
 

 
2 
 
 

2 
 
 

0 
 
 

378 
 
 

1 
 
 

0 
 
 
 

 
                   รวมท้ังส้ิน 
 

 
1,415 

 
1,030 

 
385 

 

 

 
 



ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน : กองเภสัชกรรม สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

มิติท่ี : 3 ช่ือตัวช้ีวัด : 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 

ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน : นางสาวลักษิกา ชินพงสานนท 

ตําแหนง : เภสัชกรปฏิบัติการ 

เบอรโทรศัพท : 02-580-8782 

เกณฑการใหคะแนน : 
                                ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  

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

*กรณีมีผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 80 จะมีคาระดับคะแนนท่ีจะได เทากับ 1  

 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
3.2 รอยละ ๗ รอยละ ๖๙+๒ ๔.๙๗ ๐.๒๔๙ 

 
โครงการฉลากยาออนไลนใสใจสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด เปาหมายตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

สรุปผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย 
(คิดเปนรอยละ) 

1. รายการยาท่ีมีการจัดทําขอมูลออนไลน
แลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 
 
2. ศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย   
มีการนําฉลากยาออนไลนมาใชในการ
ใหบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
 
3. ผูรับบริการมีความ พึงพอใจในฉลากยา
ออนไลน ระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 

80 
รายการ 

 
รอยละ 60 

ภายใน มี.ค. 63 
รอยละ 100 

ภายใน ส.ค. 63 
 

รอยละ 80 
 

120 
รายการ 

 
รอยละ 100 

 
 
 
 

รอยละ 92.51 
 

๑๐๐+100+๑๐๐ 
๓ 

= ๑๐๐ 
 

คิดเปนรอยละ ๖๙ 
 

= ๖๙ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ท้ังนี้  สํานักอนามัยเคยไดรับรางวัล จึงไดคะแนนรอยละ ๒ ตามเกณฑการใหคะแนน 

  - ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ไดรับรางวัลโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุดท่ีมีความโดดเดน  

ไดแก โครงการพัฒนาการจัดอบรมและประเมินผลความรูดานเอดส วัณโรค และโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธแกเด็กนักเรียนมัธยมศึกษา 

  - ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ไดรับรางวัลโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุดท่ีมีความโดดเดน  

ไดแก โครงการจัดบริการคลินิกเติมยาสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง 

 

คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
- จัดทําขอมูลยาบนเว็บไซตกองเภสัชกรรมจํานวน 120 รายการ 
- ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง มีการนําฉลากยาออนไลนมาใชในการใหบริการ 
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจในฉลากยาออนไลนระดับมาก จํานวน 147 คน และระดับมากท่ีสุด 372 คน โดยมี
จํานวนผูรับบริการท่ีตอบแบบสํารวจท้ังสิ้น 561 คน 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
- ผูบริหารสํานักอนามัยและบุคลากรศูนยบริการสาธารณสุขเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาชองทางการเขาถึง
ขอมูลยา เพ่ือใหผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลยาดวยตนเองไดตลอดเวลา ทุกสถานท่ี 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
- ไมมี 
 
หลักฐานอางอิง : 
- ขอมูลยาบนเว็บไซตกองเภสัชกรรม 
- ตัวอยางฉลากยาศูนยบริการสาธารณสุข 
 



ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน :สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
มิติท่ี: 3 ช่ือตัวช้ีวัด :3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) 
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :นางสาวอุไรรัตน    แกวไกรสร    เบอรโทรศัพท :02 354 4236 
ตําแหนง :นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 
เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

ผลคะแนนการดําเนินโครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (รอยละ) 80 85 90 95 100 

*กรณีมีผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ 80 จะมีคาระดับคะแนนท่ีจะได เทากับ 1 
 

ผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

3.2 รอยละ ๗ รอยละ ๒๙ ๒.๐๓ ๐.๑๐ 

 
โครงการจัดบริการคลินิกเติมยาสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย
ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

สรุปผลการดําเนินงาน
เทียบกับเปาหมาย 
(คิดเปนรอยละ) 

    1. รอยละของผูปวยโรคเรื้อรังท่ีเขา
รวมคลินิกเติมยาสําหรับผูปวยโรคเรื้อรังมี
ความพึงพอใจในระดับมาก – มากท่ีสุด 
     2. รอยละของผูปวยโรคเรื้อรังท่ีเขา
รวมคลินิกเติมยาสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง มี
ความปลอดภัยจากการใชยา 
     3. รอยละของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ
ผูปวยโรคเรื้อรังมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการคลินิกเติมยาสําหรับผูปวยโรค
เรื้อรัง 
     4. จํานวนผูปวยโรคเรื้อรังท่ีมารับ
บริการท่ีศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขารวม
โครงการฯ จาํนวน 500 คน ไดรับการ  
เติมยาสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง  
 

80 
 
 

100 
 
 

80 
 
 
 

500 คน 
 
 
 
 

99.91 
 
 

100 
 
 

97.37 
 
 
 

1,058 คน 

๑๐๐+100+ 
๑๐๐+๑๐๐ 

๔ 
= ๑๐๐ 

 
คิดเปนรอยละ ๒๙ 

 
=๒๙ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน :ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. กําหนดรูปแบบและรายละเอียดของการจัดทําโครงการ 
2. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
3. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดกิจกรรม 
4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการการจัดบริการคลินิกเติมยาฯ แกศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการฯ  
วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 หองประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง      
5.ศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการฯ ดําเนินการจัดบริการคลินิกเติมยาฯ(ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน) 
6. เยี่ยมติดตาม ใหคําปรึกษาแนะนําแกศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการฯ 
7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดบริการคลินิกเติมยาฯ แกศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการฯ 
8. รวบรวมผลการดําเนินงานคลินิกเติมยาฯ 
9. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานสงสํานักงาน กก. 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
- ศูนยบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการฯ  
- กลุมเปาหมาย ไดแก ผูปวยโรคเรื้อรังท่ีเขารวมคลินิกเติมยาฯ และเจาหนาท่ีท่ีใหบริการผูปวยโรคเรื้อรัง 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 - ผูปวยโรคเรื้องรังท่ีสมัครใจเขารับบริการคลินิกเติมยา อาจมีจํานวนไมครบตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 
หลักฐานอางอิง : 
- สถิติผูปวยโรคเรื้อรัง 
- รายงานผลการดําเนินงานโครงการจัดบริการคลินิกเติมยาสําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

 



ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
หนวยงาน:สํานักอนามัย  
มิติท่ี:  3           ช่ือตัวช้ีวัด : 3.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ     
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน   :  นางสาวชุมพิชา ภักดีชาติ  เบอรโทรศัพท   :  0 2203 2849 
ตําแหนง :  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
เกณฑการใหคะแนน  :   

ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 1 ระดับ  ตอ 1 คะแนน 
ระดบัคะแนน 1 2 3 4 5 

ระดับความพึงพอใจ 1 2 3 4 5  
ผลการดําเนินงาน :  
 

ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 
3.3 รอยละ ๖ 4.430 4.430 ๐.๒๖๖ 

 
 
คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน  : 
1. ติดตาม ประสาน และรวบรวมรายชื่อขาราชการจากศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 69 แหง เขารวม
การประชุมรับฟงการสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร 
ประจาํงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร พรอมสงรายชื่อใหกองงานผูตรวจราชการ 
2. สรุปรายงาน ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจากหนวยงานกรุงเทพาหนคร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เสนอผูบริหารสํานักอนามัย 
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ จากหนวยงานกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ไดผลการสํารวจ ดังนี้ 
 - ครั้งท่ี 1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.381  
 - ครั้งท่ี 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.478  
ในภาพรวม สํานักอนามัย ไดรับคะแนนความพึงพอใจจากผูรับบริการใน ระดับ มากท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียท่ี 
4.430  (คิดจากคาคะแนนเฉลี่ยรวมของการสํารวจฯ ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2) 
 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน  : 
 - นโยบายผูบริหารสํานักอนามัยสนับสนุนใหสวนราชการสํารวจความพึงพอใจและนําขอมูลมา
วิเคราะหเพ่ือทําแผนปรับปรุงการบริการ 
 - ความรวมมือของทุกสวนราชการ สํานักอนามัย 
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน :   
        - สถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท 19) 
 
หลักฐานอางอิง: 
   -  



   



ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน :สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
มิติท่ี: 4ช่ือตัวช้ีวัด :4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล 
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :นางธัญญารัตน สมบูรณ , นางสาววิจิตต  เอ่ียมสมบูรณ 
เบอรโทรศัพท :02 2032845 
ตําแหนง :นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ,นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
เกณฑการใหคะแนน :  
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล ≤20 40 60 80 100  

ผลการดําเนินงาน :  
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก  

(รอยละ) 
ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

4.1 รอยละ 6 รอยละ 100 5 0.300 
 

 
คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน :ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ทบทวนและสํารวจตัวชี้วัดเมืองท่ีเก่ียวของ โดยสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขไดจัดทําแบบสํารวจ
ตัวชี้วัดเมืองสําหรับการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล 
2. จัดประชุมคณะทํางานติดตามความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันพุธท่ี 15 
มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ื 
    - ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล  
    - ชี้แจงรายละเอียดการจัดทําแผนพัฒนาฐานขอมูลของสํานักอนามัย (ตามแบบ สยป.4.1 (1) แบบ
ทบทวนสถานะขอมูลปจจุบันและลําดับความสําคัญภารกิจของหนวยงาน และแบบ สยป.4.3 (3) แบบ
พัฒนาฐานขอมูลของหนวยงาน) 
    - พิจารณา (ราง) ปฏิทินการดําเนินงานพัฒนาฐานขอมูลของสํานักอนามัย  
    - พิจารณาตัวชี้วัดภารกิจหลักของสํานักอนามัยตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 
2563 เพ่ือจัดทําฐานขอมูล  
    - มอบหมายภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนแกสวนราชการ 
3. รวบรวม วิเคราะหขอมูล จัดลําดับความสําคัญ และจัดทําแผนพัฒนาฐานขอมูลของสํานักอนามัย ตาม
ตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล ตามแบบฟอรมท่ีสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลกําหนด และขอความเห็นชอบแผนพัฒนาฐานขอมูลของสํานักอนามัยฯ โดยรองผูอํานวยการ
สํานักอนามัย ในฐานะประธานคณะทํางานติดตามความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลไดใหความ
เห็นชอบ รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ดวนมาก ท่ี กท 0702/326 ลงวันท่ี 
29 มกราคม 2563 
4. จัดสงแผนพัฒนาฐานขอมูลของสํานักอนามัย ตามตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูลใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด รายละเอียดตามหนังสือสํานัก
อนามัย ท่ี กท 0702/1414 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2563 
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5. รับทราบผลสรุปการพิจารณาฐานขอมูลจากสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล โดยสํานักอนามัยตองพัฒนา
ฐานขอมูลท้ังหมดท่ีจัดสงใหสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลพิจารณา และเตรียมพรอมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ในแตละฐานขอมูลเขารวมประชุมหารือรวมกับเจาหนาท่ีสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ในการดําเนินการ
ข้ันตอนท่ี ๔ และข้ันตอนท่ี 5     
6. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและนําเขาฐานขอมูลตามข้ันตอนท่ี 4 และข้ันตอนท่ี 5 ในระบบบันทึก
ฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 เม่ือวันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุม
ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชี้แจงแนวทางการจัดทําโครงสรางขอมูล (DataStructure) 
และวิธีการนําเขาขอมูลในระบบบันทึกฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 
7. จัดทําหนังสือประสานสวนราชการท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล โดยสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขดําเนินการรวบรวม วิเคราะหและพิจารณารายละเอียด
โครงสรางขอมูล (DataStructure)  และแจงผลการพิจารณาไปยังสวนราชการตางๆ เพ่ือสรางหรือปรับ 
ตารางขอมูล Excel ตามรายละเอียดโครงสรางขอมูล(DataStructure) และนําเขาขอมูลในระบบบันทึก
ฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ตามระยะเวลาท่ีกํานหด 
8. แจงผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลใหสํานักยุทธศาสตร
และประเมินผลทราบ รายละเอียดตามหนังสือสํานักอนามัย ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0702/4253 ลงวันท่ี 28
พฤษภาคม 2563 ประกอบดวย 
     8.1 รายละเอียดการปรับปรุงแกไขขอมูลประกอบตัวชี้วัดแผนพัฒนาฐานขอมูลของสํานักอนามัย 
     8.2 ขอมูลท่ีบันทึกในระบบบันทึกฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 จํานวน 51 ตารางขอมูล 
     8.3 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictioary) ของสํานักอนามัย แบงเปน 5 ภารกิจพ้ืนฐาน ประกอบดวย
ตัวชี้วัดท้ังสิ้นจํานวน 47 ตัวชี้วัด โดยรอบในการรายงาน/ปรับปรุงขอมูล/ชุดขอมูล แบงออกเปน  

 1) วันท่ีทํากิจกรรม (รายวัน)      จํานวน 6 ตัวชี้วัด 
 2) รายเดือน                         จํานวน  21 ตัวชี้วัด 
 3) รายไตรมาส                      จํานวน   9  ตัวชี้วัด 
 4) รายป                              จํานวน  11 ตัวชี้วัด 
 5) อ่ืนๆ (ภาคเรียน รอบ)จํานวน    3 ตัวชี้วัด 

ท้ังนี้ ขอมูลตัวชี้วัดบางตัวจะมีรอบการรายงานท้ัง รายเดือน รายไตรมาส และรายป 
9. สวนราชการนําเขาขอมูลในระบบบันทึกฐานขอมูลประกอบตัวชี้วัดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563ครบ
ท้ัง 47 ตัวชี้วัด   
10. สวนราชการท่ีมีรอบการรายงานขอมูลประจําเดือน และรายไตรมาส ไดนําเขาขอมูลในระบบ 
ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 ครบท้ัง 36 ตัวชี้วัด   
11. สวนราชการท่ีมีรอบการรายงานขอมูลประจําเดือน ไดนําเขาขอมูลในระบบ ประจําเดือนสิงหาคม 
2563ครบท้ัง 21 ตัวชี้วัด   
10. กลุมแผนยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ติดตาม ตรวจสอบขอมูล ประสาน
ผูรับผิดชอบในแตละฐานขอมูล กรณีพบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ 
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ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน :  

1. การสนับสนุนของผูบริหารสํานักอนามัย และความรวมมือจากสวนราชการท่ีมีสถานะขอมูลตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2563 สํานักอนามัย 
 

อุปสรรคตอการดําเนินงาน :  
1. ฐานขอมูลดานสุขภาพมีการจัดเก็บกระจัดกระจายตามสวนราชการท่ีรับผิดชอบภารกิจหลัก ไมมีการ
รวบรวมไวในระบบเดียวกันท้ังหมด  
2. ขอมูลดานสุขภาพมีจํานวนมาก จําเปนตองใชพ้ืนท่ีจัดเก็บมาก 
 

หลักฐานอางอิง : 

1. แบบทบทวนสถานะขอมูลปจจุบันและลําดับความสําคัญภารกิจของหนวยงาน (แบบ สยป.4.1(1))  

2. แผนพัฒนาฐานขอมูลของหนวยงาน(แบบ สยป.4.1(3) 

3. หนังสือประสานงานภายในหนวยงาน 

4. รายงานการประชุม 

 



ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หนวยงาน :สํานักอนามัย 
มิติท่ี : 4 ช่ือตัวช้ีวัด : 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 
ช่ือผูรับผิดชอบการรายงาน :  นางสาวกฤษณา ศิริวงษขันธ เบอรโทรศัพท :0 2354 4230 
ตําแหนง : นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
เกณฑการใหคะแนน : 
 ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ 1 คะแนน 

* กรณีมีผลการดําเนินงานต่ํากวา 1 คะแนน จะมีคาคะแนน เทากับ 1 

ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของหนวยงาน 

1 2 3 4 5 

ผลการดําเนินงาน : 
ตัวช้ีวัดท่ี น้ําหนัก (รอยละ) ผลการดําเนินงาน คะแนนท่ีได คาคะแนนถวงน้ําหนัก 

4.2 4 ๕ ๕ ๐.๒๐๐ 
 

 
คําช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินงาน : 
สํานักอนามัย 
 1.ทบทวน วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทํางาน โดยคัดเลือกงานท่ีมีความเสี่ยงสูงนํามา
จัดการความเสี่ยงในการทํางาน 2 งานคัดเลือกงานท่ีไดจัดการความเสี่ยงในปท่ีผานมา นํามาตอยอดพัฒนางาน 
อยางนอย 1 งาน 
 2.แจงเวียนแนวทางการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 4.2 ตามหนังสือสํานักอนามัย ท่ี กท 
0704/7262 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 
 3. ขออนุมัติโครงการพัฒนาและจัดการปญหาความเสี่ยงในการทํางานของสํานักอนามัย โดยเลือกงาน 3 
งาน มาดําเนินการ ไดแก 
 - งานตอยอดพัฒนา ไดแก 1) กองและสํานักงาน : งานจัดทําเอกสารดวยคอมพิวเตอรกอง 2) สํานักงาน 
และศูนยบริการสาธารณสุข นําขอปฏิบัติการใชงานรถยนตราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร เวียนทราบและถือ
ปฏิบัติโดยท่ัวกัน รวมท้ัง ดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวของ3) ศูนยบริการสาธารณสุข : งานทําความสะอาดและ
จัดเก็บมูลฝอย 
 - งานท่ีมีความเสี่ยงสูง ไดแก 1) งานฉีดพนสารเคมีกําจัดยุง ของกองควบคุมโรคติดตอ 2) งานจัดสง
เวชภัณฑและยา ของกองเภสัชกรรม 
 4. แจงเวียนการดําเนินงานตามข้ันตอนตัวชี้วัดท่ี 4.2 ตามหนังสือสํานักอนามัย ท่ี กท 0704/8424  
ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การสนับสนุนการดําเนินงานตามข้ันตอนตัวชี้วัดท่ี 4.2 ในสวนของสํานัก
อนามัย ดังนี้ 
 1) กอง สํานักงาน และศูนยบริการสาธารณสุข นําขอปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน (ขอปฏิบัติการใชงานรถยนตราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร) เวียน
ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน รวมท้ัง ดําเนินการในเรื่องท่ีเก่ียวของ 



 2) กองและสํานักงาน ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรใน
สังกัด : งานจัดทําเอกสารดวยคอมพิวเตอร 
 3) ศูนยบริการสาธารณสุข ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรในสังกัด : งานทําความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย 
 5. สวนราชการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรในสังกัด  

6. สวนราชการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ หรือเจ็บปวยจากการ

ทํางาน เปนประจํา และสรุปทุกเดือน(รายงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) 

 7. สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมรวบรวมผลการดําเนินงาน และสรุปในภาพรวมของสํานักอนามัยให
ผูบริหารทราบ ตามหนังสือ ท่ี กท 0704/921 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของโครงการพัฒนาและจัดการปญหาความเสี่ยงในการทํางานของสํานักอนามัย ตามตัวชี้วัดท่ี 4.2 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัยฯ 
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน : 
 ขาราชการและบุคลากรในสังกัดสํานักอนามัยตองปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด  
 
อุปสรรคตอการดําเนินงาน : 
 ขาราชการในสังกัดสํานักอนามัยมีภารกิจในหลายดาน และเรื่องนี้เปนเรื่องใหมท่ีทางราชการตองปฏิบัติ 
จําเปนตองศึกษาและทําความเขาใจจึงจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง  
 
หลักฐานอางอิง : 
 1. หนังสือสํานักอนามัย ท่ี กท 0704/7262 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 
 2. โครงการพัฒนาและจัดการปญหาความเสี่ยงในการทํางานของสํานักอนามัย 
 3. หนังสือสํานักอนามัย ท่ี กท 0704/8424 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง การสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามข้ันตอนตัวชี้วัดท่ี 4.2 ในสวนของสํานักอนามัย 

4. หนังสือ ท่ี กท 0704/921 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานภาพรวมของ
โครงการพัฒนาและจัดการปญหาความเสี่ยงในการทํางานของสํานักอนามัย ตามตัวชี้วัดท่ี 4.2 ระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินการดานความปลอดภัยฯ 
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