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แผนปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักอนามัย  

ในส่วนของกองสุขาภิบาลอาหาร 
 

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่ 
 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๕๖-๒๕๗๕) ก าหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพมหานคร
เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๕ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ “มหานครปลอดภัย” ให้ความส าคัญกับการเป็น
มหานครที่มีอาหารปลอดภัยส าหรับการบริโภค มีเป้าหมาย คือ “ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจาก
เชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การควบคุมและป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในกรุงเทพมหานคร จากรายงานของกระทรวง
สาธารณสุข ในรอบ ๕ ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ ๕๔.๑ ๖๘.๒  
๘๗.๘  ๙๑.๑ และ ๑๐๐.๖ ตามล าดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหา
ความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า 
วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่มีการน าเข้ามาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมก ากับดูแลของ
กรุงเทพมหานคร อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง อัตรา
การเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ เกิดสถานประกอบการอาหารเพิ่มจ านวนมากขึ้น
ตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย 
อีกทั้งยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้านอาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบ
ต้องการบริการที่ความสะดวกสบาย เช่น การเพิ่มจ านวนของธุรกิจจ าหน่ายอาหารแบบออนไลน์และบริการส่งถึงที่ 
(Ready-to-Eat Food Delivery) การจ าหน่ายอาหารในลักษณะของ Food Truck รถเร่ขายอาหารแบบให้บริการ
เข้าถึงชุมชน ประกอบกับการเคลื่อนย้ายและเพิ่มจ านวนแรงงานต่างด้าวที่ขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารใน
สถานประกอบการด้านอาหาร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของอาหาร และจากการเจริญเติบโต
ของธุรกิจอาหารที่มีเป็นจ านวนมากนั้น อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น 
เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็นกลิ่น เสียง ความร้อน การระบายน้ าเสีย หรือ
ฝุ่นละออง หากขาดการบริหารจัดการที่ดีและระบบตรวจสอบควบคุมก ากับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ
ไม่สามารถควบคุมก ากับให้สถานประกอบการด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ทั่วถึงและสม่ าเสมอ 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะด าเนินการให้บรรลุผล 
 

ภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
๑. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) (รอ้ยละ ๗๘) 
๒. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพษิ (ผลลัพธ์) (รอ้ยละ ๙๕) 
๓. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธ์ิในการเลือกซือ้กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

(ผลลัพธ์) (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

ภารกิจงานประจ า 
๑. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร 

(ผลผลิต) (ร้อยละ ๑๐๐) 
๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านการประเมินความรู้ด้าน    

การสุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ์) (ร้อยละ ๘๐) 
 

ภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) (ตัวช้ีวัดบูรณาการส านักงานเขต) 
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มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ 
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
มิติที่ ๑.๖ ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที ่๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มคีวามเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑ ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชือ้โรค 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ ๗๘ 

๒ ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพษิ 
(ผลลัพธ์) 

ร้อยละ ๙๕ 

๓ ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ์) 
(ตัวช้ีวัดบูรณาการ) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
มาตรการสนับสนนุเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ ๑ ควบคุม ก ากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 

มาตรการที่ ๒ ควบคุม ก ากับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรอืไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 

มาตรการที่ ๓ ควบคุม ก ากับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 

มาตรการที่ ๔ ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
 
ตัวชี้วัดมาตรการ 
ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑ ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ)์ ร้อยละ ๗๘ 
๒ ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพษิ (ผลลัพธ)์ ร้อยละ ๙๕ 
๓ ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร  
(ผลลัพธ์) (ตัวช้ีวัดบูรณาการ) 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 
โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ส่วนราชการ 
โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ๑๓,๔๑๐,๘๐๐ บาท กสอ.  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ๕,๗๕๐,๕๐๐ บาท กสอ.  

รวม ๑๙,๑๖๑,๓๐๐ บาท  
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มาตรการที่ ๕ ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง 
 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วง

เทศกาลปีใหม ่(ผลลัพธ)์ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร ์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ๑๓,๔๑๐,๘๐๐ บาท กสอ.  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ๕,๗๕๐,๕๐๐ บาท กสอ.  

รวม ๑๙,๑๖๑,๓๐๐ บาท  
 
 
มาตรการที่ ๖ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ร้อยละความส าเร็จของการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานด้านการ

สุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ ร้อยละของเจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านการประเมินความรู้
ด้านการสุขาภบิาลอาหาร 

ร้อยละ ๘๐ 

 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 

๕๗๑,๓๐๐ บาท กสอ.  

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหารของกรุงเทพมหานคร 

๒๗๓,๘๐๐ บาท กสอ.  

รวม ๘๔๕,๑๐๐ บาท    
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
มิติที่ ๑ ประสทิธิผลตามพันธกิจ 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที ่๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มคีวามเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
 
ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑ ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเช้ือโรค (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ ๗๘ 

๒ ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ ๙๕ 

๓ ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลลพัธ์) 
 

ร้อยละ ๑๐๐ 
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กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

มาตรการที่ ๔ ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารในสถานประกอบการอาหาร 

 

๑. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน 
เชื้อโรค (ผลลพัธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 

๑. ตัวอย่างอาหาร หมายถึง ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุม่ตรวจจาก
แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพื้นที่ ๕๐ เขต 

๒. เชื้อโรค หมายถึง เชื้อโรคที่เป็นอันตรายในระบบทางเดินอาหาร  
๔ ชนิด ได้แก่ Salmonella, E.coli, S. aureus และ V. cholerae 

๓. ไม่พบการปนเป้ือนเช้ือโรค หมายถึง ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค
เกินเกณฑ์คณุภาพทางจลุชีววิทยาตามประกาศกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
ฉบับปัจจุบัน 

กรณี พบการปนเปื้อนเช้ือโรคให้ออกค าสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
ค าแนะน าให้ผู้ประกอบการอาหาร ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่าน
เกณฑ์ความปลอดภัย โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซ้ า 

ผลผลิต  จ านวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจหาการปนเป้ือน
เชื้อโรค 

ผลลัพธ ์ ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ      
การปนเปื้อนเชื้อโรค 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๘ 

วิธีการค านวณ 
จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะหไ์ม่พบการปนเป้ือนเชื้อโรค 

คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจ านวนตัวอย่างอาหารที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 

สูตรการค านวณ 
(จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะหไ์ม่พบการปนเป้ือนเชื้อโรค  

x ๑๐๐) / จ านวนตัวอย่างอาหารที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 
 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย/ ๑๓,๔๑๐,๘๐๐.- บาท  
(ด าเนินการ) 
 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานสุขาภิบาลอาหาร/ 
๕,๗๕๐,๕๐๐.- บาท 
(ด าเนินการ) 



- ๗ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

มาตรการที่ ๔ ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารในสถานประกอบการอาหาร 

 

๒. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ        
การปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
๑. ตัวอย่างอาหาร หมายถึง ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจจาก   

แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินมิาร์ท ในพื้นที่  
๕๐ เขต 

๒. สารพิษ หมายถึง สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว   
สารกันรา สีสังเคราะห์ กรดแร่อิสระในน้ าสม้สายชู ยาฆ่าแมลง     
สารไอโอเดท และสารโพลารใ์นน้ ามันทอดอาหาร โดยการสุ่มตรวจ
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-kit) 

๓. ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ หมายถึง ผลตรวจตัวอย่างอาหารต้อง
อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่ก าหนด ดังนี ้

- ต้องไม่พบการปนเป้ือนของสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน 
สารฟอกขาว และสารกันรา 

- ต้องไม่พบสีสงัเคราะห์ในอาหารที่ห้ามการใช้ส ี
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ าส้มสายช ู
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดท และสารโพลาร์ในน้ ามัน

ทอดอาหาร เกินเกณฑ์คุณภาพอาหารที่ก าหนด 
กรณี พบการปนเปื้อนสารพิษให้ออกค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ

ค าแนะน าให้ผู้ประกอบการอาหารด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่าน
เกณฑ์ความปลอดภัย โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซ้ า 

ผลผลิต 
จ านวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจวิเคราะหห์าการปนเปื้อนสารพิษ 

ผลลัพธ ์
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย/ ๑๓,๔๑๐,๘๐๐.- บาท  
(ด าเนินการ) 
 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานสุขาภิบาลอาหาร/ 
๕,๗๕๐,๕๐๐.- บาท 
(ด าเนินการ) 



- ๘ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

วิธีการค านวณ 
จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะหไ์ม่พบการปนเป้ือนสารพิษ 

คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยจ านวนตัวอย่างอาหารที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 
สูตรการค านวณ 

(จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะหไ์ม่พบการปนเป้ือนสารพิษ  
x ๑๐๐) / จ านวนตัวอย่างอาหารที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรการที่ ๕ ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์
สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่
ตนเอง 
 

๓. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับ      
การพิทักษ์สิทธิใ์นการเลือกซื้อ
กระเชา้ของขวัญในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ (ผลลัพธ์)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
๑. ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนผู้เลือกซื้อ หรือผู้ที่ได้รับกระเช้า
ของขวัญปีใหม่ 
๒. การพิทักษส์ิทธิผู้บริโภค หมายถึง กรณผีู้บริโภคไม่พึงพอใจใน
คุณภาพสินค้าในกระเช้าของขวัญสามารถน ามาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้
ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๓. เทศกาลปีใหม่ หมายถึง ชว่งเวลาต้ังแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๔. กระเช้าของขวัญ หมายถงึ กระเช้าของขวัญปีใหม่ที่จ าหน่ายใน
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการควบคุมคุณภาพสินค้าของ
กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ป ี๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้บริโภคที่ได้รับการพิทักษ์สิทธิคูณดว้ย ๑๐๐ หารด้วย

จ านวนผู้บริโภคทั้งหมดที่พิทกัษ์สิทธิตนเอง 
สูตรการค านวณ 

(จ านวนผู้บริโภคที่ได้รับการพิทักษ์สิทธิ x ๑๐๐) / จ านวนผู้บริโภค
ทั้งหมดที่พิทักษ์สิทธิตนเอง 

โครงการกรงุเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย/ ๑๓,๔๑๐,๘๐๐.- บาท  
(ด าเนินการ) 
 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานสุขาภิบาลอาหาร/ 
๕,๗๕๐,๕๐๐.- บาท 
(ด าเนินการ) 



- ๙ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ตาราง ข. แสดงภารกิจงานประจ า   
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที ่๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มคีวามเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
 

ล าดับที ่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
๑ ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) ร้อยละ ๑๐๐ 
๒ ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านการประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ์) ร้อยละ  ๘๐ 

 
มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวชี้วัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
มาตรการที่ ๖ พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน          
การสุขาภิบาลอาหาร 

๑. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 
 
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของส านักงานเขต 
และส านักอนามัย ในต าแหนง่ ดังนี้ 

๑) นักวิชาการสุขาภิบาล 
๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

๒. การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง กระบวนการจัดอบรมและการประเมิน
ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย  
๓ ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมการ การด าเนินการ และการประเมินผล
และรายงานผล ดังนี ้
   ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการ ประกอบด้วย การจัดท าหลักสูตรและ
ก าหนดการฝึกอบรม ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ จัดท า
แผนการด าเนินโครงการ จัดท าแบบประเมินความรู้ เสนอขออนุมัติ
โครงการ ขออนุมัติงบประมาณ เท่ากับร้อยละ ๓๐ 
   ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการ ประกอบด้วย ประสานการด าเนินงาน
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เสนอขออนุมัติให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วม
โครงการ จัดท าเอกสารวิชาการ/เอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดซื้อ

 
โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ      
ในการด าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
๕๗๑,๓๐๐.- บาท 
(ด าเนินการ) 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารของกรุงเทพมหานคร 
๒๗๓,๘๐๐.- บาท 
(ด าเนินการ) 



- ๑๐ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ จัดการฝึกอบรมตามแผนที่ก าหนดให้
แล้วเสร็จ เท่ากับร้อยละ ๓๐ 
   ขั้นตอนที ่๓  การประเมินผลและรายงานผล ประกอบด้วย      
การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง
การฝึกอบรม รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ประมวลผล จัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร ตามแผนที่ก าหนดให้แล้วเสร็จ 
เท่ากับร้อยละ ๔๐ 
๓. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารสามารถ
พัฒนาศักยภาพด้านการสุขาภิบาลอาหารมากยิ่งขึ้น 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 

วิธีการค านวณ 
ค านวณค่าคะแนนความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร จ าแนกตามขั้นตอนของการบริหาร
จัดการฯ ดังนี้ 
ด าเนินการขั้นตอนที่ ๑ เท่ากับร้อยละ ๓๐ 
ด าเนินการขั้นตอนที่ ๒ เท่ากับร้อยละ ๓๐ 
ด าเนินการขั้นตอนที่ ๓ แลว้เสร็จภายใน  
- วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เท่ากับร้อยละ ๔๐ 
- วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เท่ากับร้อยละ ๕๐ 
- วันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เท่ากับร้อยละ ๖๐ 
- วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เท่ากับร้อยละ ๗๐ 

 



- ๑๑ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวชี้วัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

มาตรการที่ ๖ พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน          
การสุขาภิบาลอาหาร 

๒. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาล
อาหาร (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารของส านักงานเขต และส านักอนามัย 
ในต าแหน่ง ดังนี ้

๑) นักวิชาการสุขาภิบาล 
๒) เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การสุขาภิบาลอาหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และผ่านเกณฑก์ารประเมิน
ความรูด้้านการสุขาภิบาลอาหาร 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ 

วิธีการค านวณ 
จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย 
จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

สูตรการค านวณ 
จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารที่ผ่านการประเมิน
ความรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  x ๑๐๐ /จ านวนเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน
ด้านการสุขาภิบาลอาหารที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 

 



- ๑๒ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม 2561  

ตาราง ค. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย 
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที ่๑.๖.๕.๑ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มคีวามเช่ือมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ร้อยละความส าเร็จ     
ในการส่งเสริมให ้
สถานประกอบการอาหาร 
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ์)  
(ตัวช้ีวัดบูรณาการ
ส านกังานเขต) 

ร้อยละ ๑๐๐ นิยาม/ค าอธิบาย 
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จ าหน่าย
อาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
มินิมารท์ ในพืน้ที่ ๕๐ เขต ทีไ่ด้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
๒. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร
เพื่อขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับด ีประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก 
ได้แก ่ด้านอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัยของอาหาร และ
ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดงันี ้

๒.๑ ด้านอาคารสถานที่ ต้องผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ  
สถานประกอบการอาหาร  

๒.๒ ด้านความปลอดภัยของอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ด้าน
ความปลอดภัย ดังนี ้

    (๑) อาหารและวัตถุดิบ สุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น (Test kit) ทางด้านเคมี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพ
อาหารที่ก าหนด ดังนี้ 

 
 

มาตรการที่ ๑ ควบคุม ก ากับ 
ให้สถานประกอบการอาหาร
ผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
ทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ ๒ ควบคมุ ก ากับ
ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ 
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
มาตรการที่ ๓ ควบคมุ ก ากับ
ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้ง ต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที่ ๔ ตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารใน 
สถานประกอบการอาหาร 

โครงการกรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย/ 
๑๓,๔๑๐,๘๐๐.- บาท  
(ด าเนินการ) 
 
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงาน
สุขาภิบาลอาหาร/ 
๕,๗๕๐,๕๐๐.- บาท 
(ด าเนินการ) 

- กองสุขาภิบาลอาหาร 
ส านักอนามัย 
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ส านกังานเขต 
 



- ๑๓ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม 2561  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
- ต้องไม่พบการปนเป้ือนของสารบอแรกซ์        

สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 
- ต้องไม่พบสีสงัเคราะห์ในอาหารที่ห้ามการใช้ส ี
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ าส้มสายช ู
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง สารไอโอเดท และสารโพลาร์

ในน้ ามันทอดอาหาร เกินเกณฑ์คุณภาพอาหารที่ก าหนด 
(๒) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบรโิภค 

ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียเบื้องต้น (SI-๒) พบการปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

กรณี พบการปนเปื้อนสารเคมีอันตราย หรือโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ให้ออกค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือค าแนะน า
ให้ผู้ประกอบการอาหาร ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ผ่าน
เกณฑ์ความปลอดภัย โดยสุ่มตรวจวิเคราะห์ซ้ า 

๒.๓ ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมหรือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ของกรุงเทพมหานคร และผา่นการทดสอบความรู้ โดยได้รับ
หนังสือรับรองและบัตรประจ าตัวผู้สัมผัสอาหาร 
๓. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง รอ้ยละความส าเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
 
 



- ๑๔ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม 2561  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ 

ฝ่ายที่รับผิดชอบ 
ผลผลิต 
- จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
ผลลัพธ ์
- ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ 

 
วิธีการค านวณ 
จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภยัของกรุงเทพมหานคร คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วย
จ านวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด ในพื้นที่เขต 
 
สูตรการค านวณ 
จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร x ๑๐๐ /  จ านวน  
สถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต 
 

 



- ๑๕ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม 2561  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๑    ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  (กสอ.)  

       (กิจกรรมที่ ๒ การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ า) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดท าแผนและขออนุมัตดิ าเนินโครงการ ๕ ๕             
๒. จัดท าข้อก าหนดและขอบเขตงาน (Terms 
of Reference : TOR) จ้างเหมาตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 

๒๕ ๓๐ 
            

๓. ด าเนินการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารทางห้องปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุ 

๒๐ ๕๐  
           

๔. จัดประชุมชี้แจงการด าเนนิงานการเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ  

๑๐ ๖๐ 
    

 
       

๕. ส านักงานเขตด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร
ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

๒๐ ๘๐ 
     

 
      

๖. รวบรวบรายงาน ประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

๒๐ ๑๐๐ 
           

 

รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             

 



- ๑๖ - 
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ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๒    ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  (กสอ.)  

       (กิจกรรมที่ ๑ เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และ 
       กิจกรรมที่ ๒ การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ า) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดท าแผนและขออนุมัตดิ าเนินโครงการ ๕ ๕             
๒. ด าเนินการจัดหาชุดทดสอบเบื้องต้นส าหรับ
ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ า 

๑๕ ๒๐ 
            

๓. ด าเนินการจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นให้แก่
ส านกังานเขต 

๒๐ ๔๐ 
    

 
       

๔. ส านักงานเขตด าเนินการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกองสุขาภิบาลอาหาร และรายงาน
ผลการด าเนินงานมายังกองสุขาภิบาลอาหาร
เป็นประจ าทุกเดือน 

๓๐ ๗๐ 

    

 

       

๕. รวบรวบรายงาน ประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

๓๐ ๑๐๐ 
           

 

รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม 2561  

ชื่อตัวช้ีวัดที่ ๓    ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลลพัธ์) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  (กสอ.)  
        (กิจกรรมที่ ๙ การควบคุมการจัดและจ าหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดท าแผนและขออนุมัตดิ าเนินโครงการ ๕ ๕             
๒. จัดแถลงข่าวการจัดและจ าหน่ายกระเช้า
ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๕ ๒๐ 
  

 
         

๓. ส านักงานเขตสุ่มตรวจการจัดและจ าหนา่ย
กระเช้าของขวัญปีใหม ่ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถงึเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๐ ๔๐ 
  

 
         

๔. กองสุขาภิบาลอาหารรวบรวมรายงานและ
สรุปผลการสุ่มตรวจจัดและจ าหน่ายกระเช้า
ของขวัญปีใหม ่

๒๐ ๖๐ 
     

 
      

๕. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและ
จ าหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ฯ 

๒๐ ๘๐ 

       

 

    

๖. รวบรวบรายงาน ประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

๒๐ ๑๐๐ 
        

 
   

รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 



- ๑๘ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม 2561  

ชื่อตัวช้ีวดัที่ ๔    ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)  
  (ตัวช้ีวัดบูรณาการส านักงานเขต/ภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  (กสอ.)  (กิจกรรมที่ ๓ การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. จัดท าแผนและขออนุมัตดิ าเนินโครงการ 
 

๕ ๕  
           

๒. ประสานส านักงานเขต เพ่ือแจ้งเกณฑ์    
แนวทางการด าเนินการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และขอให้
ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ 

๑๐ ๑๕  

           

๓. ส านักงานเขตส ารวจจ านวนสถานประกอบการ
อาหารในพื้นที่ส่งให้ส านักอนามัยจัดท า
ฐานข้อมูล 

๕ ๒๐  
           

๔. ให้การสนับสนุนการด าเนินการของส านักงานเขต 
ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารใน
พื้นที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เช่น สนับสนนุสื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านอาหาร
ปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
สนับสนุนชุดทดสอบด้านความปลอดภัยของ
อาหารเบื้องต้น (Test-kit) การอบรมผู้สัมผัส
อาหาร เป็นต้น 
 

๑๕ ๓๕  

           



- ๑๙ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม 2561  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๕. ส านักงานเขตตรวจประเมินสถานประกอบการ
อาหาร และส่งรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่
ผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ให้ส านักอนามัย  รวบรวม
รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และ
ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล 

๒๕ ๖๐  

           

๖. ส านักอนามัยให้การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร  โดยจัดท าป้าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร แล้วส่งให้ส านักงานเขต เพื่อ
มอบให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่
เขต พร้อมทั้ง ให้มีการติดตาม ก ากับ      
สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้ม ี
การรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 

๒๕ ๘๕  

           

๗. จัดท าฐานขอ้มูล ประเมินผล และสรุปผล  
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
 

๑๕ ๑๐๐ 
          

 
 

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 ๑๐๐ ๑๐๐             

 
 
 



- ๒๐ - 
 

กองสุขาภิบาลอาหาร ส านักอนามัย /๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

สรุปโครงการและงบประมาณที่จะด าเนนิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
โครงการยุทธศาสตร์ตามล าดับความส าคัญ 

ล าดับที ่
ชื่อโครงการยุทธศาสตร ์

(เรียงล าดับหมายเลขมาตรการหลังโครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 

ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบ 

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน 
๑ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 

(มาตรการที่ ๑ - ๕) 
๑๓,๔๑๐,๘๐๐.-   กสอ. 

๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน
สุขาภิบาลอาหาร (มาตรการที่ ๑ - ๔) 

๕,๗๕๐,๕๐๐.-   กสอ. 

๓ โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
(มาตรการที่ ๖) 

๕๗๑,๓๐๐.-   กสอ. 

๔ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของ
กรุงเทพมหานคร (มาตรการที่ ๖) 

๒๗๓,๘๐๐.-   กสอ. 

รวมงบประมาณทั้งสิน้ ๒๐,๐๐๖,๔๐๐.- 
 
รวมโครงการ ๔ โครงการ  รวมจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๖,๔๐๐.- บาท 
อยู่ในแผนปฏบิัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน ๔  โครงการ จ านวนเงิน  ๒๐,๐๐๖,๔๐๐.-  บาท 
ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวน  -  โครงการ จ านวนเงิน         -              บาท 
 
 


