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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 ส านักอนามัย  
ในส่วนของกองสุขาภิบาลอาหาร 

 
1. ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่ 

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (2556-2575) ก าหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพมหานคร
เป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ภายในปี พ.ศ.2575 โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 “มหานครปลอดภัย” ให้ความส าคัญกับการเป็น
มหานครที่มีอาหารปลอดภัยส าหรับการบริโภค มีเป้าหมาย คือ “ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจาก
เชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 - 2580) ที่
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การควบคุมและป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามต่อสุขภาพ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

สถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ในรอบ 5 ปีล่าสุด 
(ปี พ.ศ. 2557 - 2561) พบว่าอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเท่ากับ 54.1 68.2  87.8  91.1 และ 129.20 ตามล าดับ 
ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น บ่งชี้ว่ากรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับสภาพปัญหาความไม่ปลอดภัยด้านอาหาร ทั้งนี้ เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของวัตถุดิบอาหาร เป็นแหล่งกระจายสินค้า วัตถุดิบอาหารส่วนใหญ่ มีการน าเข้ามาจาก
ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมก ากับดูแลของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคม และการขยายตัวของเขตเมือง อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสถานประกอบการอาหารเพ่ิมจ านวนมากขึ้นตามแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจาก
นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในผู้ประกอบการรายย่อย อีกท้ังยังส่งผลให้รูปแบบการประกอบธุรกิจด้าน
อาหารมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองที่มีแต่ความเร่งรีบต้องการบริการที่ความสะดวกสบาย เช่น การเพ่ิม
จ านวนของธุรกิจจ าหน่ายอาหารแบบออนไลน์และบริการส่งถึงที่ (Ready-to-Eat Food Delivery) การจ าหน่ายอาหาร
ในลักษณะของ Food Truck รถเร่ขายอาหารแบบให้บริการเข้าถึงชุมชน ประกอบกับการเคลื่อนย้ายและเพ่ิมจ านวน
แรงงานต่างด้าวที่ขาดความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสุขลักษณะและ
ความปลอดภัยของอาหาร และจากการเจริญเติบโตของธุรกิจอาหารที่มีเป็นจ านวนมากนั้น หากขาดการบริหารจัดการที่ดี
และระบบตรวจสอบควบคุมก ากับของเจ้าหน้าที่ภาครัฐขาดประสิทธิภาพไม่สามารถควบคุมก ากับให้สถานประกอบการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างทั่วถึงและสม่ าเสมอ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่โดยปกติสุขของประชาชนได้ เช่น เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญจากการประกอบกิจการอาหาร ไม่ว่าจะเป็น
กลิ่น เสียง ความร้อน การระบายน้ าเสีย หรือฝุ่นละออง  

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่จะด าเนินการให้บรรลุผล 

ภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) (ร้อยละ 95) 
2. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) (ร้อยละ 100) 
3. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่

(ผลลัพธ์) (ร้อยละ 100) 
ภารกิจงานประจ า 

1. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
(ผลผลิต) (ร้อยละ 100) 

2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านการประเมินความรู้ด้าน    
การสุขาภิบาลอาหาร (ผลลัพธ์) (ร้อยละ 80) 

ภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
1. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์

มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) (ตัวชี้วัดบูรณาการส านักงานเขต) 
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2. มาตรการและโครงการ/กิจกรรม 
ส่วนที่ 1 การบริการสาธารณะ 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ 

ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 78 ร้อยละ 78 ร้อยละ 95 

2 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

3 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์) 
(ตัวชี้วัดบูรณาการ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ 1 ควบคุม ก ากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 

มาตรการที่ 2 ควบคุม ก ากับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 

มาตรการที่ 3 ควบคุม ก ากับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 

มาตรการที่ 4 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
มาตรการที่ 5  ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง 
มาตรการที่ 6  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
 
 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 

มาตรการที่ 1 ควบคุม ก ากับให้สถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทางกายภาพของ
กรุงเทพมหานคร 

มาตรการที่ 2 ควบคุม ก ากับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 

มาตรการที่ 3 ควบคุม ก ากับ ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 

มาตรการที่ 4 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
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ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ

อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)  
(ตัวชี้วัดบูรณาการ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 19,780,500 บาท กสอ.  
 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ 

ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 
ร้อยละ 78 ร้อยละ 78 ร้อยละ 95 

2 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
 

19,780,500  บาท กสอ.  
 

 
มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 5 ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือก

ซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลลัพธ์) 
- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
(กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจ าหน่ายกระเช้าของขวัญ 
ปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่) 

18,000 บาท กสอ.  
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มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์ 
มาตรการที่ 6 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2561 2562 2563 
1 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร (ผลผลิต) 
- ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

2 ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาล
อาหารผ่านการประเมินความรู้ด้านการสุขาภิบาล
อาหาร 

- ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ งบประมาณ ส่วนราชการ 

โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
(กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร) 

43,560 บาท กสอ.  
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แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
มิติที่ 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์ 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 95 

2 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 100 

3 ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลลัพธ์) 
 

ร้อยละ 100 
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มาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
ตัวช้ีวัดมาตรการ 

(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 
นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 

 
มาตรการที่ 4 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารในสถานประกอบการอาหาร 

 

1. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อน 
เชื้อโรค (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 

1. ตัวอย่างอาหาร หมายถึง ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจจาก
แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพ้ืนที่ 50 เขต 

2. เชื้อโรค หมายถึง เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร 3 ชนิด 
ได้แก่ Salmonella spp. , S. aureus และ V. cholerae 

3. ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค หมายถึง การปนเปื้อนเชื้อโรคไม่เกิน
เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฉบับปัจจุบัน 

กรณีพบการปนเปื้อนเชื้อโรค ให้เจ้าพนักงานออกค าแนะน าหรือ
ออกค าสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  

ผลผลิต  จ านวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจหาการปนเปื้อน
เชื้อโรค 

ผลลัพธ์  ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ      
การปนเปื้อนเชื้อโรค 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 

วิธีการค านวณ 
จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค 
คูณด้วย 100 หารด้วยจ านวนตัวอย่างอาหารที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 

สูตรการค านวณ 
(จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค   
x 100) / จ านวนตัวอย่างอาหารที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 

 
 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 
งบประมาณ 19,780,500 บาท 
(ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

มาตรการที่ 4 ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
อาหารในสถานประกอบการอาหาร 

 

2. ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่
ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบ        
การปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ตัวอย่างอาหาร หมายถึง ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจจาก   

แผงลอย ตลาด ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท ในพ้ืนที่ 50 เขต 
2. สารพิษ หมายถึง สารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว   

สารกันรา สีสังเคราะห์ กรดแร่อิสระในน้ าส้มสายชู ยาฆ่าแมลง     
และสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหาร โดยการสุ่มตรวจด้วยชุดทดสอบ
เบื้องต้น (Test-kit) 

3. ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ หมายถึง ผลตรวจตัวอย่างอาหาร  
ต้องอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอาหารที่ก าหนด ดังนี้ 

- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ สารฟอร์มาลิน 
สารฟอกขาว และสารกันรา 

- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหารที่ห้ามการใช้สี 
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ าส้มสายชู 
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ ามันทอดอาหาร 

เกินเกณฑ์คุณภาพอาหารที่ก าหนด 
กรณีพบการปนเปื้อนสารพิษ ให้เจ้าพนักงานออกค าแนะน าหรือ

ออกค าสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  

ผลผลิต 
จ านวนตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนสารพิษ 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 
 
 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย 
งบประมาณ 19,780,500 บาท 
(ด าเนินการ) 
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มาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

ตัวช้ีวัดมาตรการ 
(ตามแผนฯ ของหน่วยงาน) 

นิยาม/ค าอธิบายตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
 

วิธีการค านวณ 
จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ 
คูณด้วย 100 หารด้วยจ านวนตัวอย่างอาหารที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 

สูตรการค านวณ 
(จ านวนตัวอย่างอาหารที่ตรวจวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ  
x 100) / จ านวนตัวอย่างอาหารที่ท าการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรการที่ 5 ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์
สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่
ตนเอง 
 

3. ร้อยละของผู้บริโภคได้รับ      
การพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อ
กระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ (ผลลัพธ์)  
 

นิยาม/ค าอธิบาย 
1. ผู้บริโภค หมายถึง ประชาชนผู้เลือกซื้อ หรือผู้ที่ได้รับกระเช้า
ของขวัญปีใหม่ 
2. การพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค หมายถึง กรณีผู้บริโภคไม่พึงพอใจใน
คุณภาพสินค้าในกระเช้าของขวัญสามารถน ามาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
3. เทศกาลปีใหม่ หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 
28 กุมภาพันธ์ 2563 
4. กระเช้าของขวัญ หมายถึง กระเช้าของขวัญปีใหม่ที่จ าหน่ายใน 
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการการควบคุมคุณภาพสินค้าของ
กรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

วิธีการค านวณ 
จ านวนผู้บริโภคท่ีได้รับการพิทักษ์สิทธิคูณด้วย 100 หารด้วยจ านวน

ผู้บริโภคท้ังหมดที่พิทักษ์สิทธิตนเอง 
สูตรการค านวณ 

(จ านวนผู้บริโภคท่ีได้รับการพิทักษ์สิทธิ x 100) / จ านวนผู้บริโภค
ทั้งหมดท่ีพิทักษ์สิทธิตนเอง 

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย  
(กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัด
และจ าหน่ายกระเช้าของขวัญ 
ปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่) 
งบประมาณ 18,000 บาท 
(ด าเนินการ) 
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ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 
ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย 
มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย 
เป้าหมายที่ 1.6.5 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 1.6.5.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความเชื่อม่ันในความปลอดภัยของอาหารที่รับประทาน 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
ร้อยละความส าเร็จ     
ในการส่งเสริมให้ 
สถานประกอบการอาหาร 
มีการพฒันาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ์)  
(ตัวชี้วัดบูรณาการ
ส านักงานเขต) 

ร้อยละ 100 นิยาม/ค าอธิบาย 
1. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่จ าหน่าย
อาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต และ
มินิมาร์ท ในพ้ืนที่ 50 เขต ที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
2. เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
หมายถึง เกณฑ์ที่ใช้ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร
เพ่ือขอรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก ่
ด้านอาคารสถานที่ ด้านความปลอดภัยของอาหาร และ 
ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ดังนี้ 

2.1 ด้านอาคารสถานที่ ต้องผ่านเกณฑ์สุขลักษณะ   
สถานประกอบการอาหาร  

2.2 ด้านความปลอดภัยของอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์ด้าน
ความปลอดภัย ดังนี้ 

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

 

มาตรการที ่1 ควบคุม ก ากับ 
ให้สถานประกอบการอาหาร
ผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทาง
กายภาพของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที ่2 ควบคุม ก ากับ
ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้ง ต้องไม่เป็นโรคติดต่อ 
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
มาตรการที ่3 ควบคุม ก ากับ
ให้ผู้ประกอบการ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง
การแจ้ง ต้องผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร 
มาตรการที ่4 ตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารใน 
สถานประกอบการอาหาร 

โครงการกรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย 
 

- กองสุขาภิบาลอาหาร 
ส านักอนามัย 
- ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล ส านักงานเขต 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
- ต้องไม่พบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์        

สารฟอร์มาลิน สารฟอกขาว และสารกันรา 
- ต้องไม่พบสีสังเคราะห์ในอาหารที่ห้ามการใช้สี 
- ต้องไม่พบกรดแร่อิสระในน้ าส้มสายชู 
- ต้องไม่พบยาฆ่าแมลง และสารโพลาร์ในน้ ามันทอด

อาหาร เกินเกณฑ์คุณภาพอาหารที่ก าหนด 
(2) ตรวจความสะอาดของอาหารพร้อมบริโภค 

ภาชนะอุปกรณ์ มือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหาโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบการปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ 10 

กรณีพบการปนเปื้อน ให้เจ้าพนักงานออกค าแนะน า
หรือออกค าสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข 

2.3 ด้านบุคลากรผู้สัมผัสอาหาร ต้องผ่านการอบรมหรือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการสุขาภิบาลอาหาร  
3. ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
 
ผลผลิต 
- จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ได้รับการส่งเสริมให้มี
การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย นิยามและวิธีการค านวณ เชื่อมโยงกับมาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนราชการ/ฝ่าย/ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
ผลลัพธ์ 
- ร้อยละสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 

 
วิธีการค านวณ 
จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร คูณด้วย 100 หารด้วย
จ านวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด  
 
สูตรการค านวณ 
จ านวนสถานประกอบการอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร x 100 /  จ านวน  
สถานประกอบการอาหารทั้งหมด  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
ชื่อตัวชี้วัดที่ 1    ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  (กสอ.)  

       (กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ า) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนและขออนุมัติด าเนินโครงการ 5 5             
2. จดัท าข้อก าหนดและขอบเขตงาน (Terms 
of Reference : TOR) จ้างเหมาตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 

25 30 
            

3. ด าเนินการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
อาหารทางห้องปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุ 

20 50  
           

4. จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานการเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ  

10 60 
    

 
       

5. ส านักงานเขตด าเนินการเก็บตัวอย่างอาหารส่ง
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

20 80 
     

 
      

6. รวบรวบรายงาน ประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

20 100 
           

 

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 2    ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  (กสอ.)  

       (กิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และ 
        กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ า) 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนและขออนุมัติด าเนินโครงการ 5 5             
2. ด าเนินการจัดหาชุดทดสอบเบื้องต้นส าหรับ
ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารและน้ า 

15 20 
            

3. ด าเนินการจัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้นให้แก่
ส านักงานเขต 

20 40 
    

 
       

4. ส านักงานเขตด าเนินการตรวจเฝ้าระวัง
คุณภาพอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองสุขาภิบาลอาหาร 
และรายงานผลการด าเนินงานมายัง 
กองสุขาภิบาลอาหารเป็นประจ าทุกเดือน 

30 70 

    

 

       

5. รวบรวบรายงาน ประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

30 100 
           

 

รวม 5 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 3    ร้อยละของผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ (ผลลัพธ์) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  (กสอ.)  
        (กิจกรรมที่ 9 การควบคุมการจัดและจ าหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม 
เนื้องาน 

รายขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ  
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนและขออนุมัติด าเนินโครงการ 5 5             
2. จัดแถลงข่าวการจัดและจ าหน่ายกระเช้า
ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

15 20 
  

 
         

3. ส านักงานเขตสุ่มตรวจการจัดและจ าหน่าย
กระเช้าของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

20 40 
  

 
         

4. กองสุขาภิบาลอาหารรวบรวมรายงานและ
สรุปผลการสุ่มตรวจจัดและจ าหน่ายกระเช้า
ของขวัญปีใหม่ 

20 60 
     

 
      

5. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและ
จ าหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ฯ 

20 80 

       

 

    

6. รวบรวบรายงาน ประเมินผล และสรุปผล
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

20 100 
        

 
   

รวม 6 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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ชื่อตัวชี้วัดที่ 4    ร้อยละความส าเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)  

  (ตัวชี้วัดบูรณาการส านักงานเขต/ภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563) 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย  (กสอ.)  (กิจกรรมที่ 3 การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย) 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. 2562 - 2563) 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท าแผนและขออนุมัติด าเนินโครงการ 
 

5 5  
           

2. ประสานส านักงานเขต เพื่อแจ้งเกณฑ์    
แนวทางการด าเนินการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และขอให้
ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการ 

10 15  

           

3. ส านักงานเขตส ารวจจ านวนสถานประกอบการ
อาหารในพ้ืนที่ส่งให้ส านักอนามัยจัดท า
ฐานข้อมูล 

5 20  
           

4. ให้การสนับสนุนการด าเนินการของส านักงานเขต 
ในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารใน
พ้ืนที่มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เช่น  
สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้าน
อาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค สนับสนุนชุดทดสอบด้าน 
ความปลอดภัยของอาหารเบื้องต้น (Test-kit) 
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร เป็นต้น 
 

15 35  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ 
เนื้องานของ

ขั้นตอน 
(ร้อยละ) 

คิดความก้าวหน้า
โครงการ 
(ร้อยละ) 

ระยะเวลาด าเนินการ (พ.ศ. 2562 - 2563) 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

25 60  

           

6. ส านักอนามัยให้การรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร  โดยจัดท าป้าย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร แล้วส่งให้ส านักงานเขต เพื่อ
มอบให้สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ใน 
พ้ืนที่เขต พร้อมทั้ง ให้มีการติดตาม ก ากับ  
สถานประกอบการที่ได้รับป้ายรับรองฯ ให้มี 
การรักษาคุณภาพมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ 

25 85  

           

7. จัดท าฐานข้อมูล ประเมินผล และสรุปผล  
การด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
 

15 100 
          

 
 

รวม 7 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ 100 100 100             
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3. สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์) 
 
โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
(เรียงล าดับตามความส าคัญของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

แหล่งงบประมาณ 
กทม./รัฐบาล/อื่นๆ 

ส่วนราชการที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 19,780,500.- บาท กทม. 
(รายจ่ายอื่น) 

กสอ. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 19,780,500.- บาท   

 
รวมโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ  1 โครงการ/กิจกรรม 
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ  1 โครงการ/กิจกรรม 
 
4. บัญชีรายการ/โครงการประจ าพื้นฐาน 
 

ล าดับที่ ด้าน/แผนงาน รายการ/โครงการ งบประมาณ 
1 ด้านการสาธารณสุข โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 

(กิจกรรมที่ 12 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหาร) 
 

43,560.- บาท 

 
 


