แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักอนามัย
ในสวนของกองสุขาภิบาลอาหาร
ดานที่ ๘ เมืองแหงสุขภาวะ
มิติที่ ๘.๗ อาหารปลอดภัย
เปาประสงคที่ ๘.๗.๑ การประกอบ ปรุง และจําหนายอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ
เปาประสงคที่ ๘.๗.๓ คุมครองผูบริโภคดานอาหาร
แนวทางการดําเนินการ โดยมีมาตรการดังนี้
มาตรการที่ ๘.๗.๑.๑ ตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารรวมกับภาคีเครือขาย
มาตรการที่ ๘.๗.๑.๒ ควบคุมกํากับ ใหผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหารเขารับการอบรมหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร
มาตรการที่ ๘.๗.๑.๓ ควบคุมกํากับ ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
มาตรการที่ ๘.๗.๑.๔ จัดชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจวิเคราะหคุ ณภาพอาหารใหแ กสํานักงานเขต
ตัวชี้วัด

1. รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเป อนเชื้อโรคหรือสารพิษ (ผลลัพธ)
2. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ) (ตัวชี้วัดบูรณาการ)
3. รอยละความสําเร็จของการควบคุมกํากับการจัดอบรม และประเมินผลความรูผูประกอบการ
ผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)
รอยละของผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหารที่ผานการทดสอบความรู ตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ)
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๑.๒ ผังแสดงความสัมพันธระหวางวิ สัยทั ศน ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุ ทธ ตามภารกิจของหนวยงาน
วิสัยทัศนของหนวยงาน : มหานครสุขภาพดี ทุกชีวีแข็งแรง ทุกแหงปลอดโรค Accomplishing Health For Citizen And City
๑.๑ ภารกิจเชิงยุทธศาสตรและประจํ า (มิติที่ ๑)
วิสัยทัศน

ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม.
นโยบาย ผว.กทม.

มาตรการ

ตอบสนองแผนพัฒนาฯ ระยะ 20 ป
ดาน
เมืองแหงสุขภาวะ
(8)

มาตรการ
ตรวจเฝาระวังคุณภาพ
อาหารรวมกับภาคี
เครือขาย (๘.๗.๑.๑)
ควบคุมกํากับให
ผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร
เขารับการอบรม
หลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร
(๘.๗.๑.๒)

ภารกิจประจําของหนวยงาน
ดาน
เมืองแหงสุขภาวะ
(8)

มาตรการ
ตรวจเฝาระวังคุณภาพ
อาหารรวมกับภาคี
เครือขาย (๘.๗.๑.๑)
จัดชุดทดสอบเบื้องตน
สําหรับตรวจวิเคราะห
คุณภาพอาหารใหแก
สํานักงานเขต (๘.๗.๑.๔)

ควบคุมกํากับ ใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑ มาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
(๘.๗.๑.๓)
ปรับแกแผนฯ ป 60 /กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย /4 ตุลาคม 2559

วิสัยทัศน
ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบั ติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
ก. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานที่สนั บสนุนแผนปฏิบั ติราชการกรุงเทพมหานครประจํา ป พ.ศ.๒๕๖๐ (ตอบสนองนโยบาย ผว.กทม.)
สวนที่ ๒: ๖ นโยบาย
นโยบายของ ผว.กทม.
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ขอมูลฐาน/
นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ข องตัวชี้วั ด
(มาตรการเรงดวน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน) ผลงานที่ผานมา
-

-

โครงการ/กิจกรรมและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
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ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบั ติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
ข. ภารกิจเชิงยุทธศาสตรของหนว ยงานที่ สนับ สนุน แผนปฏิ บั ติราชการกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ (ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ป)
โครงการ/กิจกรรมและ
ดาน
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ขอมูลฐาน/
นิ
ย
าม/คํ
า
อธิ
บ
ายผลสั
ม
ฤทธิ
ข
์
องตั
ว
ชี
ว
้
ั
ด
(ตามแผนฯ ๒๐ ป) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน) ผลงานที่ผานมา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เมืองแหงสุขภาวะ (๘) - ตรวจเฝาระวังคุณภาพ - รอยละของตัวอยาง
นิยาม
โครงการกรุงเทพฯ เมือง
- อาหารปลอดภัย (มิติ อาหารรวมกับภาคี
๑. ตัวอยางอาหาร คือ ตัวอยางอาหารที่ไดรับ อาหารปลอดภัย /
อาหารที่ไดรับการสุมตรวจ
ที่ ๘.๗)
เครือขาย (ม. ๘.๗.๑.๑)
การสุมตรวจจากแผงลอย ตลาด รานอาหาร
ไมพบการปนเปอนเชื้อโรค
(กิจกรรม การเฝาระวังและ
หรือสารพิษ (ผลลัพธ)
- การประกอบ ปรุง
ซูเปอรมารเก็ต และมินิมารท ในพื้นที่ ๕๐ เขต ประเมินความเสี่ยงการ
และจําหนายอาหาร
๒. สารพิษ คือ สารเคมี ๖ ชนิด ไดแก บอแรกซ ระบาดของโรคและการ
สะอาดถูกสุขลักษณะ
ฟอรมาลีน สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) สารฟอก ปนเปอนสารพิษของอาหาร
(เปาประสงคที่ ๘.๗.๑)
ขาว สีสังเคราะหในอาหารหามใสสี กรดแร
และน้ํา)
อิสระ (น้ําสมสายชูปลอม) และสารโพลาร
งบประมาณ (ดําเนินการ)
๓. เชื้อโรค คือ เชื้อโรคที่เปนอันตรายในระบบ 9,904,300 บาท
ทางเดินอาหาร ๔ ชนิด ไดแก Salmonella spp. ,
E.coli ,S. aureus และ V. Cholerae
(กสอ., สนข.)
คาเปาหมาย
รอยละ ๙๐
วิธีการคํานวณ คือ
จํานวนตัวอยางอาหารที่ตรวจไมพบการ
ปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษ และคูณดวย ๑๐๐
หารดวยจํานวนตัวอยางอาหารที่ทําการตรวจ
วิเคราะห
สูตรการคํานวณ
จํานวนตัวอยางอาหารที่ตรวจไมพบการ
ปนเปอนเชื้อโรคและสารพิษ x ๑๐๐/จํานวน
ตัวอยางอาหารที่ทําการตรวจวิเคราะห
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ดาน
(ตามแผนฯ ๒๐ ป)
เมืองแหงสุขภาวะ (๘)
- อาหารปลอดภัย (มิติ
ที่ ๘.๗)
- การประกอบ ปรุง
และจําหนายอาหาร
สะอาดถูกสุขลักษณะ
(เปาประสงคที่ ๘.๗.๑)

มาตรการ
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน)
- ควบคุมกํากับ ให
ผูประกอบการ ผูสัมผัส
อาหารเขารับการอบรม
หลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารของ
กรุงเทพมหานคร
(ม. ๘.๗.๑.๒)
- ควบคุมกํากับ ใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี (ม. ๘.๗.๑.๓)

ตัวชี้วัดมาตรการ
ขอมูลฐาน/
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) ผลงานที่ผานมา
๑๗. รอยละความสําเร็จ ป ๒๕๕๘ :
ในการสงเสริมให
รอยละ ๗๒.๙๘
สถานประกอบการอาหาร
มีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี (ผลลัพธ)

โครงการ/กิจกรรมและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
นิยาม
โครงการกรุงเทพฯ เมือง
๑. สถานประกอบการอาหาร หมายถึง สถานที่ อาหารปลอดภัย /
จําหนายอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร ตลาด (กิจกรรม การรับรอง
ซูเปอรมารเก็ต และมินิมารท ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่ มาตรฐานอาหารปลอดภัย)
ไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง ตาม งบประมาณ (ดําเนินการ)
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
9,904,300 บาท
๒. เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี หมายถึง เกณฑที่ใช (กสอ., สนข.)
ตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารเพื่อ
ขอรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี ประกอบดวย ๓
องคประกอบหลัก ไดแก ดานอาคารสถานที่
ดานอาหาร และดานบุคลากรผูสั มผัสอาหาร ดังนี้
(๑) สถานประกอบการอาหารผานเกณฑ
สุขลักษณะ
(๒) อาหารและวัตถุดิบผานเกณฑดาน
ความปลอดภัยโดยการใชชุดทดสอบเบื้องตน
(Test-kit) ตรวจไมพบสารเคมี อันตราย ๔ ชนิด คือ
สารบอแรกซ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สาร
ฟอรมาลีน และไมพบการปนเปอน โคลิฟอรม
แบคทีเรีย ไมนอยกวารอยละ ๙๐
(๓) บุคลากรผูสัมผัสอาหาร ตองผานการอบรม
หรือการเรียนรูดวยตนเอง ตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และผาน
การทดสอบความรู โดยไดรับหนังสือรับรอง และ
บัตรประจําตัวผูสัมผัสอาหาร
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นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ข องตัวชี้วั ด

ดาน
(ตามแผนฯ ๒๐ ป)

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ขอมูลฐาน/
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน) ผลงานที่ผานมา

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ข องตัวชี้วั ด
๓. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารฯ หมายถึง รอยละ
ความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนให
สถานประกอบการอาหารสามารถพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให
ไดตามเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
คาเปาหมาย
รอยละ ๖๐
วิธีการคํานวณ
จํานวนสถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี คูณดวย ๑๐๐ หารดวยจํานวน
สถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต

โครงการ/กิจกรรมและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
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ตารางที่ ๒ แสดงแนวทางการดําเนินการของแผนปฏิบั ติราชการประจําป พ.ศ.๒๕๖๐
ค. ภารกิจประจําที่หนวยงานดําเนิ นการเพื่อ สนับ สนุน แผนปฏิบั ติราชการกรุงเทพมหานครประจํา ป พ.ศ.๒๕๖๐ และ/หรือตอบสนองวิสัย ทัศนข องหนวยงาน
โครงการ/กิจกรรมและ
ดาน
มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ขอมูลฐาน/
นิ
ย
าม/คํ
า
อธิ
บ
ายผลสั
ม
ฤทธิ
ข
์
องตั
ว
ชี
ว
้
ั
ด
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน) ผลงานที่ผานมา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เมืองแหงสุขภาวะ (๘) - ควบคุมกํากับ ให
- รอยละความสําเร็จของ
นิยาม
โครงการกรุงเทพฯ เมือง
- อาหารปลอดภัย (มิติ ผูประกอบการ ผูสัมผัส
การควบคุมกํากับการจัด
1. การจัดอบรมและประเมินผลความรู หมายถึง อาหารปลอดภัย /
ที่ ๘.๗)
อาหารเขารับการอบรม
อบรม และประเมินผล
การอบรมใหความรูตามหลักสูตรการสุขาภิบาล (กิจกรรม การสงเสริม
หลักสูตรการสุขาภิบาล
- การประกอบ ปรุง
ความรูผูประกอบการ ผู
ความรูดานการสุขาภิบาล
อาหารของกรุงเทพมหานคร ในกลุม
และจําหนายอาหาร
อาหารของ
สัมผัสอาหารตามหลักสูตร
อาหาร แกผูสัมผัสอาหาร
ผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร จากสถาน
สะอาดถูกสุขลักษณะ กรุงเทพมหานคร
การสุขาภิบาลอาหารของ
ตามหลักสูตรการสุขาภิบาล
ประกอบการประเภท แผงลอย ตลาด รานอาหาร
(เปาประสงคที่ ๘.๗.๑) (ม. ๘.๗.๑.๒)
กรุงเทพมหานคร
ซูเปอรมารเก็ต และมินิมารท ในพื้นที่ ๕๐ เขต อาหารของ
๒. รอยละความสําเร็จของการควบคุมกํากับการ กรุงเทพมหานคร)
(ผลผลิต)
จัดอบรม และประเมินผลความรูผูประกอบการ งบประมาณ (ดําเนินการ)
ผูสัมผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 9,904,300 บาท
ของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การจัดอบรม และ
ประเมินผลความรูผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร (กสอ., สนข.)
จํานวน ๕๐ รุน ใน ๓ ขั้นตอนหลัก ไดครบถวน คือ
การจัดทําแผน การดําเนินการตามแผน และการ
ประเมินผล ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทําแผน ประกอบดวย
การจัดทํางบประมาณ และแผนการดําเนินงาน
เทากับรอยละ 2๐
ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการตามแผน
ประกอบดวย การควบคุม กํากับ การจัดอบรม
ตามแผนที่กําหนดใหแลวเสร็จ เทากับรอยละ 40
ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินผล ประกอบดวย
การจัดทําทะเบียนรายชื่อผูที่ผานการประเมินผล
การจัดทําหนังสือรับรอง และบัตรประจําตัว
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ดาน

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ขอมูลฐาน/
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน) ผลงานที่ผานมา

- รอยละของ
ผูประกอบการ ผูสัมผัส
อาหารทีผ่ านการทดสอบ
ความรู ตามหลักสูตรการ
สุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ)

-

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ข องตัวชี้วั ด

โครงการ/กิจกรรมและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ

ผูสัมผัสอาหาร เทากับรอยละ 40
คาเปาหมาย
รอยละ ๑๐๐
วิธีการคํานวณ
คํานวณคาคะแนนความสําเร็จของการจัดอบรม
และประเมินผลความรูผูประกอบการ ผูสัมผัส
อาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามขั้นตอนของการ
บริหารจัดการฯ ดังนี้
ดําเนินการขั้นตอนที่ ๑ เทากับรอยละ 2๐
ดําเนินการขั้นตอนที่ ๒ แลวเสร็จภายใน
- วันที่ 15 กันยายน 2560 เทากับรอยละ 40
- วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เทากับรอยละ 50
- วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เทากับรอยละ 60
- กอนวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เทากับรอยละ
70
ดําเนินการขั้นตอนที่ ๓ เทากับรอยละ 40
นิยาม
ผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหารที่ผานการทดสอบ
ความรู ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูประกอบการ ผู
สัมผัสอาหาร ในกลุมสถานประกอบการประเภท
แผงลอย ตลาด รานอาหาร ซูเปอรมารเก็ต และมินิ
มารท ในพื้นที่ ๕๐ เขต ที่เขารับการอบรมและ
สอบผานการประเมินผลความรู ตามเกณฑที่
กําหนด
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ดาน

มาตรการ
ตัวชี้วัดมาตรการ
ขอมูลฐาน/
(ตามแผนฯ ของหนวยงาน) (ตามแผนฯ ของหนวยงาน) ผลงานที่ผานมา

นิยาม/คําอธิบายผลสัมฤทธิ์ข องตัวชี้วั ด
คาเปาหมาย
รอยละ 70
วิธีการคํานวณ
จํานวนผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร ที่ผานการ
ประเมินผลความรู คูณดวย ๑๐๐ หารดวย
จํานวนผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร ที่เขารับ
การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานครทั้งหมด

โครงการ/กิจกรรมและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ

ปรับแกแผนฯ ป 60 /กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย /4 ตุลาคม 2559

ตารางที่ ๓ โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจ เชิงยุท ธศาสตรตามแผนปฏิ บัติร าชการประจํา ป พ.ศ.๒๕๖๐ สํานักอนามัย
ลําดับ
***ความสอดคลอง จํานวนงบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
ที่
ตามแผนฯ
(บาท)
ลงทุน
ดําเนินการ
๑๐ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
๑ และ ๒

9,904,300

แหลงงบประมาณ
กทม.
(หมวดรายจายอื่น)

สวนราชการ
รับผิดชอบ
กสอ.

ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจ กรรม
ชื่อโครงการ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรม การเฝาระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปอนสารพิ ษของอาหารและน้ํา)
ตัวชี้วัดโครงการ - รอยละ ๙๐ ของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรคหรือ สารพิษ (ผลลัพธ)
เนื้องานของ คิดความกาวหนา
ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐)
ขั้นตอน
โครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
(รอยละ)
(รอยละ)
๑. จัดทําแผนและขออนุมัติดําเนินโครงการ
๒. ดําเนินการจัดหาชุดทดสอบเบื้องตนสําหรับตรวจ
วิเคราะหสารปนเปอนในอาหารและน้ํา
๓. จัดทําขอกําหนดและขอบเขตงาน (Terms of
Reference : TOR) จางเหมาตรวจวิเคราะหคุณภาพ
อาหารทางหองปฏิบัติการ
๔. ดําเนินการจางเหมาตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหาร
ทางหองปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุ
๕. จัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานการเฝาระวั งคุ ณภาพ
อาหารทางหองปฏิบัติ การ
๖. สํานักงานเขตดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
๘. ดําเนินการจัดสรรชุดทดสอบเบื้องตนใหแก
สํานักงานเขต
๙. สํานักงานเขตดําเนินการตรวจเฝาระวั งคุ ณภาพอาหาร
โดยใชชุดทดสอบเบื้ องตนที่ ไดรั บการสนับสนุนจากกอง
สุขาภิบาลอาหาร และรายงานผลการดําเนินงานมายัง
กองสุขาภิบาลอาหารเปนประจําทุกเดือน
๑๐. รวบรวบรายงาน ประเมินผล และสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบริ หาร
รวม ๑๐ ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

๕
๑๐

๕
๑๕

๕

๒๐

๑๐

๓๐

๕

๓๕

๒๐

๕๕

๑๐

๖๕

๒๐

๘๕

๑๕

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ตารางที่ ๖ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจ กรรม
ชื่อโครงการ โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (กิจกรรม การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย)
ตัวชี้วัดโครงการ - รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุ งเทพมหานคร ระดับดี (ผลลัพธ)
เนื้องานของ คิดความกาวหนา
ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐)
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
ขั้นตอน
โครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
(รอยละ)
(รอยละ)
๕
๕
๑. จัดทําแผนและขออนุมัติดําเนินโครงการ
๒. ประสานสํานักงานเขต เพื่อแจงเกณฑ แนว
ทางการดําเนินการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และ
ขอใหตรวจสอบขอมูลสถานประกอบการ

๑๐

๑๕

๓. สํานักงานเขตสํารวจจํานวนสถานประกอบการ
อาหารในพื้นที่สงใหสํานั กอนามัยจัด ทําฐานขอมูล

๕

๒๐

๔. ใหการสนับสนุนการดําเนินการของสํานักงาน
เขต ในการสงเสริมใหสถานประกอบการอาหาร
ในพื้นที่มีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี เชน
สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธเผยแพรความรูดาน
อาหารปลอดภัยใหแกผูประกอบการและ
ผูบริโภค สนับสนุนชุดทดสอบดานความ
ปลอดภัยของอาหารเบื้องตน (Test-kit) การ
อบรมผูสัมผัสอาหาร เปนตน

๑๕

๓๕

ส.ค.

ก.ย.

เนื้องานของ
ขั้นตอน
(รอยละ)
๒๕

คิดความกาวหนา
โครงการ
(รอยละ)
๖๐

๖. สํานักอนามัยใหการรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี โดย
จัดทําปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี แลวสงใหสํานักงานเขต
เพื่อมอบใหสถานประกอบการที่ผานเกณฑใน
พื้นที่เขต พรอมทั้ง ใหมีการติดตาม กํากับ
สถานประกอบการที่ไดรับปายรับรองฯ ใหมี
การรักษาคุณภาพมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ

๒๕

๘๕

๗. จัดทําฐานขอมูล ประเมินผล และสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอผูบริหาร

๑๕

๑๐๐

รวม ๗ ขั้นตอน คิดเปนรอยละ 100

๑๐๐

๑๐๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ
๕. สํานักงานเขตตรวจประเมินสถานประกอบการ
อาหาร และสงรายชื่อสถานประกอบการอาหารที่
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี ใหสํานักอนามัย
รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี และตรวจสอบความครบถ วนถู กต องของ
ขอมูล

ระยะเวลาดําเนินการ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐)
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

