
 
รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
 

ลำดับ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละของตลาด
ประเภทที่ 1 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎหมาย 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

ร้อยละ 100  /  นายนิรัตน์  
อินสุวรรณ์ 

3 

2 ร้อยละของตลาด
ประเภท 2 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดนัดน่าซื้อ 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

≥ ร้อยละ 
20 

  / นายนิรัตน์  
อินสุวรรณ์ 

6 

3 ร้อยละสถานที่
จำหน่ายอาหารผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎหมายกำหนด 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

CFGT ≥ 
ร้อยละ 30 
- CFGT 
Plus ≥  
ร้อยละ 3 

 /  นายนิรัตน์  
อินสุวรรณ์ 

9 

4 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN 
& CLEAN Hospital 
Challenge (ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป) 
 
 
 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

≥ ร้อยละ 
30 

  / นายมานพ  
รามทอง 

13 
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ลำดับ ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

5 ร้อยละของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Sub-
district Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 
ระดับมาตรฐานขึ้นไป 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

≥ ร้อยละ 
10 

  / นายมานพ  
รามทอง 

19 

6 จังหวัดต้นแบบการ
ดำเนินงานตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมโรค
จากการประกอบ
อาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 

กลุ่มงาน
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
และอาชีว 
อนามัย 

≥ ร้อยละ 
60 

/   นายสมศักดิ์  
เหล็มนุ้ย 

24 
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นิยามตัวช้ีวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
ปีงบประมาณ 2566   

กลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
รหัสตัวช้ีวัด 1201 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 3.การป้องกันควบคุมโรคและลกปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหารและอนามัย

สิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือ
ของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณ ซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวเป็นประจำ หรือเป็น ครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด ตลาดประเภทที่ 
1 หมายถึง ตลาดที่มีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่  อาคารสิ่งปลูก
สร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่เก็บ รวบรวม
หรือที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ ต้องมีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
สุขลักษณะ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย หมายถึง ตลาดสดที่มีใบอนุญาตและ
ปฏิบัต ิตาม กฎหมาย โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื ้อ ว ิถ ีใหม่ ตั ้งแต่
ระดับพื ้นฐานขึ ้นไป เกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื ้อ วิถีใหม่ (Healthy Market) 
หมายถึง เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ประกอบด้วยเกณฑ์ 50 ข้อ ซึ่ง
ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้าน
ความปลอดภัยของอาหาร และด้านคุ้มครอง ผู้บริโภค โดยแบ่งการรับรองเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
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เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง
และมี ประสิทธิภาพ 2. เพ่ือพัฒนาให้ตลาดประเภทที่ 1 ถูกต้องตามที่กฎหมาย
กำหนด และได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ของกรมอนามัย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

อำเภอที่มีเป้าหมาย 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คป.สอ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงาน 
   ตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน 
2. สสจ.ตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  พร้อมจัดส่งให้ศูนย์อนามัย   
   และกรมอนามัย 

แหล่งข้อมูล รพท/รพช/สสอ 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 

2566 และ กันยายน 2566) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

1. ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551  
2. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ (Healthy Market) ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

วิธีการประเมินผล  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
   ตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี  
2. สนับสนุน ติดตาม กำกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของ  คป.สอ.   
   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.ประเมินผลการดำเนินงานของ  คป.สอ.ทุกอำเภอ 
4 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551  
3. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่  
4. คู่มือตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ (Healthy Market)  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 
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เกณฑ์การ
ประเมิน 
จังหวัด
อาหาร 
ปลอดภัย 
(สสอป.) 

แห่ง - - - - 9 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายนิรัตน์  อินสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  081-9577549 
นายมานพ  รามทอง  หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โทร  083-6545969 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  70 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 70-79 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 80-89 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 90-99 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   081-9577549 E-mail : Niratinsuwan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1202 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของตลาดประเภท 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 3.การป้องกันควบคุมโรคและลกปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหารและอนามัย

สิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท

สัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือ
ของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณ ซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวเป็นประจำ หรือเป็น ครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด ตลาดประเภทที่ 
2 หมายถึง ตลาดที่ต้องจัดให้มีส่วนประกอบของสถานที่และสิ ่งปลูกสร้าง  ได้แก่ 
สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และที่ เก็บรวบรวมหรือ
รองรับ มูลฝอย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ เกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ 
(Temporary Market) หมายถึง เกณฑ์มาตรฐาน ตลาดนัดน่าซื้อ ประกอบด้วยเกณฑ์ 
20 ข้อ ซึ ่งครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขาภิบาล สิ ่งแวดล้อม 2) ด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร และ 3) ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยแบ่งการ รับรองเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ซึ่งต้องผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ หมายถึง ตลาดนัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดซื้อ  ตั้งแต่
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

20 30 40 50 60 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่องและมี 

ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดการตลาดประเภทที่ 2 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ
เป็นไปตาม มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ กรมอนามัย 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

คป.สอ. ทุกแห่ง 
 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. คป.สอ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด และรายงานผลการดำเนินงาน 
   ตามตัวชี้วัดเป็นรายเดือน 
2. สสจ.ตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  พร้อมจัดส่งให้ศูนย์อนามัย   
   และกรมอนามัย 

แหล่งข้อมูล รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนตลาดประเภทที่ 2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนตลาดประเภทที่ 2 ที่เข้าร่วมพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 3,6,9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 

2566 และ กันยายน 2566) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
มีทะเบียนรายชื่อ
ตลาดที่เข้าร่วม
พัฒนาตลาดนัด 
น่าซื้อ 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 10 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 15 

ตลาดประเภทที่ 2 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานฯ  
ร้อยละ 20  

วิธีการประเมินผล  1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
   ตัวชี้วัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี  
2. สนับสนุน ติดตาม กำกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของ  คป.สอ.   
   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.ประเมินผลการดำเนินงานของ  คป.สอ.ทุกอำเภอ 
4 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของจังหวัด 

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
2. กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551  
3. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่  
4. คู่มือตลาดนัดน่าซื้อ กรมอนามัย (Temporary Market) 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

คป.สอ.มีการ
ขับเคลื่อน
งานอาหาร
ปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ 

แห่ง - - - - 75 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายนิรัตน์  อินสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  081-9577549 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  15 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 15-19 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 20-24 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 25-29 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   081-9577549 E-mail : Niratinsuwan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1203 
ชื่อตัวชี้วัด รอ้ยละสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด  

1. ร้อยละ 30 สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
    Clean Food Good Taste  
2. ร้อยละ 3 สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste    
    Plus 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  

(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจ ัดการส ุขาภ ิบาลอาหารและอนามัย

สิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ระดับการประเมินผล ( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด สถานที่จำหน่ายอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 1. อาคาร สถานที่ หรือ
บริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ และมิใช่การขายของในตลาด  2. ที่จัดไว้เพ่ือ
ประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จ 3. มีการจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้
ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่าย โดยจัดให้มี บริเวณไว้สําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น 
หรือ นําไปบริโภคที่อื ่น มาตรฐาน Clean Food Good Taste หมายถึง เกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่าย อาหาร ระดับพ้ืนฐาน ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่ จำหน่ายอาหาร” อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste) ระดับพื้นฐาน จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 
สถานที่จำหน่ายอาหาร หมวด 2 อาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บ
รักษา และจำหน่ายอาหาร หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อ่ืน 
ๆ หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  หมวด 5 
ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ มือผู้สัมผัส  
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อาหาร มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus หมายถึง เกณฑ์การร ับรอง
มาตรฐานสถานที่ จำหน่ายอาหาร ระดับดีมาก ซึ ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste) ระดับพื ้นฐาน จำนวน 5 หมวด และผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานที่ จำหน่ายอาหารในระดับก้าวหน้า จำนวน 9 ข้อ 
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สถาน  
ประกอบการอาหารท ี ่จะได ้ร ับป ้ ายร ับรองมาตรฐานอาหารปลอดภ ัยของ
กรุงเทพมหานคร จะต้องเป็นสถานประกอบการอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือ
รับรองการแจ้งตาม กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กรุงเทพมหานคร 4 องค์ประกอบหลัก 1. ด้าน
สุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place) 2. ด้านคุณภาพอาหาร (Food) 3. 
ด้านบุคลากร ผู ้สัมผัสอาหาร (Food Handler) 4. ด้านการบริการที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Service) 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 30  ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารที่มีความต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
ให้บริการในพ้ืนที่ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทุกอำเภอ 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและรายงานผล 
2.สสจ.รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส  
3.ศูนย์อนามัยนำข้อมูลจากระบบ Google Form มาวิเคราะห์ GAP ในภาพรวมของ 
เขตสุขภาพ และจัดทำแผนปิด GAP ในปีถัดไป รวมทั้งการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ 
พร้อมจัดส่งให้กรมอนามัย  

แหล่งข้อมูล รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ทุกแห่ง 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนสถานที่จำหน่ายอาหารที่ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด 
สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 6, 9 และ 12 เดือน (มีนาคม, มิถุนายน และ กันยายน 2566) 
เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
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สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  CFGT
ร้อยละ 10 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  CFGT 
ร้อยละ 20 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  CFGT 
ร้อยละ 30  

 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
 
 
 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT 
Plus ร้อยละ 1 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT 
Plus ร้อยละ 2 

สถานที่จำหน่าย
อาหาร ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน CFGT 
Plus ร้อยละ 3  

วิธีการประเมินผล  1. รพท/รพช/สสอ/รพ.สต. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดร่วมกับภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้องในระดับพื้นท่ี 
2.สสจ.ประสานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและรายงานผล 
3. สนับสนุน ติดตาม กำกับการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของสำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสรุปผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของเขต  

เอกสารสนับสนุน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
2. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่  
3. กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  
4. คู่มือ การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่าย อาหาร พ.ศ. 2561  
5. คู่มือ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)  
6. คู่มือ การดำเนินการของหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศอบรมผู้ประกอบกิจการ
และ ผู้สัมผัสอาหาร  
7. คู่มือ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จงัหวัดมีการ 
ขับเคลื่อน
การ 
ดำเนินงาน

แห่ง - - - - 482 
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อาหาร 
ปลอดภัยที่มี 
ประสิทธิภาพ 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายนิรัตน์  อินสุวรรณ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  081-9577549 
 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  25 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 25-29 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30-34 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 35-39 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 40 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล : นายนิรัตน์ อินสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   081-9577549 E-mail : Niratinsuwan@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1204 
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป) 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  
( / ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย                       

ว่าด้วยการสาธารณสุข 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลที ่พ ัฒนาอนาม ัยส ิ ่ งแวดล ้อมได ้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
Challenge หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.  
สังกัดกรมวิชาการ) ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้  ระดับมาตรฐาน (Standard) หมายถึง 
โรงพยาบาลสามารถดำเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ 1-13 ได้ตามเงื่อนไข (คะแนน 80% ขึ้นไป) 
หมวด CLEAN สร้างกระบวนการพัฒนา 1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน 
พัฒนา ศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้าน  อนามัยสิ่งแวดล้อม 
GREEN & CLEAN hospital อย่างมีส่วน ร่วมของคนในองค์กร หมวด G: Garbage การ
จัดการมูลฝอย ทุกประเภท 2. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะและ 
เป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมุลฝอยทั่วไป 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายอย่างถูก สุขลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. มีการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ ตาม กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 
2545 หมวด R: Restroom การพัฒนาส้วมตาม มาตรฐานส้วมสาธารณะ ไทย (HAS) และ 
การจัดการสิ่งฏิกูล 5. มีการพัฒนาส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ที่ อาคาร
ผู้ป่วยนอก (OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD) 6. มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ
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ตาม กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง หมวด 
E: Energy การจัดการด้านพลังงาน 7. มีการกำหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน
ที่เป็น ปัจจุบันและเป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพในการลดใช้พลังงาน และมีการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร หมวด E: Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมใน 
โรงพยาบาล 8. มีการจัดสิ่งแวดล้อมทั่วไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร โดย เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างคาวมรู้สึกผ่อนคลาย สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับ
ผู้ป่วย รวมทั้งผู้ มารับบริการ 9. มีกิจกรรมส่งเสริม GREEN และกิจกรรมที่เอื ้อต่อการมี 
สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย กิจกรรมการแพร่ระบาดของโรค 
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการ 
ของผู้ป่วยและญาติ หมวด N: Nutrition การจัดการสุขาภิบาล อาหารการจัดการน้ำ อุปโภค
บริโภค และการ ดำเนินงานอาหารปลอดภัย ในโรงพยาบาล 10. สถานที่ประกอบอาหาร
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุลักษณะของสถานที่ 
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝ้าระวังทาง สุขาภิบาลอาหาร 11.
ร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตาม กฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 (4 หมวด) และมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาล 12. จัดให้มี
บริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 13. โรงพยาบาลมีการ
ดำเนินงานนโยบายโรงอาหารปลอดภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาล อาหารปลอดภัย Food Safety Hospital) ระดับดีเยี่ยม (Excellent) หมายถึง 
โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1-15 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด (คะแนน 90% 
ขึ ้นไป) หมวด Innovation: การ พัฒนานวัตกรรมและ งานวิจัยด้าน GREEN 14. มีการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำประ โยชนืและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เครือข่ายโรงพยาบาล และชุมชน หมวด Network: การสร้างเครือข่ายการ พัฒนาด้าน 
GREEN 15. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community 
ระดับท้าทาย (Challenge) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์ข้อที่ 1-15 
ได้ตามเงื ่อนไขที่กำหนด และพัฒนาได้ตามประเด็นท้าทาย เลือกจำนวน 1 ด้าน 1. การ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล (ระดับดีขึ้นไป)  2. การ
พัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon 
and Climate Resilient Health Care) 3. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. การ
จัดการของเสียทางการแพทย์ 

เกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 

รพ.ผ่านเกณฑ์ 
GREEN &  
CLEAN 
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Hospital 
Challenge 
ระดับ
มาตรฐานขึ้น 
ไป ร้อยละ 30 

Hospital 
Challenge 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้น ไป ร้อยละ 
40 

Hospital 
Challenge 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้น ไป ร้อยละ 
50 
-ระดับดีเยี่ยม
ขึ้นไป ร้อยละ 
30 

Hospital 
Challenge 
ระดับ
มาตรฐานขึ้น 
ไป ร้อยละ 60 
-ระดับดีเยี่ยม
ขึ้นไป ร้อยละ 
40 
- ระดับท้าทาย 
ร้อยละ 20 

Hospital 
Challenge 
ระดับ
มาตรฐานขึ้น 
ไป ร้อยละ 70 
-ระดับดีเยี่ยม
ขึ้นไป ร้อยละ 
50 
- ระดับท้าทาย 
ร้อยละ 30 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital Challenge 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. โรงพยาบาลประเมินตนเอง  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการประเมิน GREEN & CLEAN 
Hospital ยืนยันข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และบันทึกข้อมูลผลการประเมินในพ้ืนที่และยืนยันข้อมูลส่งไปยัง             
ศูนย์อนามัย  
3. ศูนย์อนามัย สุ่มประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวบรวมข้อมูลจากจังหวัดใน 
พ้ืนที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและรายงานผลผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) 
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน **สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลผลการประเมินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านโปรแกรมประเมิน GREEN 
& CLEAN Hospital รายละเอียดตามลิ้งค์ 
(https://gch.anamai.moph.go.th/backend/backend/auth/signin) หมายเหตุ : ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 

Hospital Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 



- 16 - 
 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

- รายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) - รายงานผลรายไตร
มาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 และ 
กันยายน 2566 

เกณฑ์การ
ประเมิน 
ปีงบประมาณ 
2566 
 
 
 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
รพ.มีแผนในการ
ขับเคลื่อน และ
ประเมิน 
โรงพยาบาล 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge 
 
 

รพ.มีการ ประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge 

รพ.ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 10 และ 

รพ.ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Hospital 
Challenge ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 30 

     
วิธีการประเมินผล  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลตามแนวทางที่กำหนด  ทีม

ประเมินระดับจังหวัดอำเภอ/จังหวัดทำการประเมินเพ่ือให้คำแนะนำและรับรอง โรงพยาบาล
ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผลงาน
เปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน 1.คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge  
2.คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)  
3.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการของเสียทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสังกัด 
กระทรวงสาธารณสุข (Standard Operating Procedure: SOP MEDICAL WASTE 
MANAGEMENT for Hospital Under Ministry of Public Health)  
4.คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับ
โรงพยาบาล  
5.คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ 
โรงพยาบาล  
6.คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล  
7.คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน  
8.คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)  
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

โรงพยาบาล
ที่พัฒนา 
อนามัย
สิ่งแวดล้อม
ได้ ตาม
เกณฑG์REEN 
& CLEAN 
Hospital 
Plus 

แห่ง - - - - 11 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายมานพ  รามทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  083-6545969 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
 
 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ 1 คะแนน 

ร้อยละ น้อยกว่า  20 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 20 - 29 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 30 - 39 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 40 - 49 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ   50  ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล : นายมานพ  รามทอง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 
ผู้กำกับดูแล ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
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ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1205   
ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 

GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)                
ระดับมาตรฐานขึ้นไป 

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  
(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( / ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
โครงการที่ โครงการพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการมูลฝอยตามกฎหมาย                       

ว่าด้วยการสาธารณสุข 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  ( / ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่พัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) หมายถึง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้  
ส่วนที่ 1 การพัฒนา GREEN & CLEAN รพ.สต. หมวด 1 CLEAN สร้างกระบวนการพัฒนา 
1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการ
สื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนใน รพ.สต. หมวด 
2 G: Garbage การจัดการมูลฝอย ทุกประเภท 2. มีการบริหารจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูก
สุขลักษณะ และเป็นไป ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูล 
ฝอยติดเชื ้อ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 4. มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก 
ชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง หมวด 3 R: Restroom การพัฒนาส้วมตาม
มาตรฐาน ส้วมสาธารณะไทย (HAS) และการจัดการสิ ่งปฏิกูล 5. มีการพัฒนาส้วมให้ได้
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มาตรฐน และมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่าง ถูกสุขลักษณะ 6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริม
การพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้ มาตรฐาน 
หมวด 4 E: Energy การจัดการด้านพลังงานและ ทรัพยากร 7. มีมาตรการประหยัดพลังงาน
และการจัดการทรัพยากรที ่เป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดร่วมกัน               
ทั ้งองค์กร หมวด 5 E: Environment การจัดการสิ ่งแวดล้อมใน รพ.  สต. 8. มีการจัด
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร สะอาด เป็นระเบียบ มี พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่พักผ่อนที่สร้าง
ความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้อง กับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความสะดวกและปลอดภัย
สำหรับผู้ มารับบริการ 9. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสะอาด สะดวก ปลอดภัย 
สำหรับผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ 10. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม 
ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้าน
สุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและ ญาติ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร หมวด 
6 N: Nutrition การส่งเสริมด้านอาหารและน้ำ ปลอดโรคปลอดภัยและเป็น แหล่งเรียนรู้
ให้กับชุมชน 11. ส่งเสริมโภชนาการและสร้างความรอบรู้ในการบริโภคอาหาร เพ่ือสุขภาพ ที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน 12. จัดให้มีบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอ 13. การ
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน ส่วนที่ 2 การพัฒนา GREEN Community 
หมวด 7 การพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community 14. การส่งเสริม
การพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพ่ือให้เกิด GREEN Community การสรุปผลการประเมิน* 1. 
ระดับมาตรฐาน หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมี
คะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป 2. ระดับดี หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีคะแนนรวม 90 คะแนนขึ้นไป 3. ระดับดีเยี่ยม หมายถึง มีผลการ
ประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีคะแนนรวม 95 คะแนนขึ้นไป และ
ดำเนินการตามหมวด 7 * กรณีท่ี ผลการประเมินแต่ละหมวดไม่ถึงร้อยละ 80 และคะแนนไม่
ถึง 80 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน 

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ระดับ
มาตรฐานขึ้น
ไป ร้อยละ 10 

ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป  ร้อยละ 
20 

-ระดับ
มาตรฐาน             
ขึ้นไป ร้อยละ 
30 
-ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 10 

ระดับ
มาตรฐานขึ้นไป 
ร้อยละ 40 
-ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 20 
-ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 10 

-ระดับ
มาตรฐานขึ้น
ไป ร้อยละ 50 
-ระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ 30 
-ระดับดีเยี่ยม 
ร้อยละ 20 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม  
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) 
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ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

คป.สอ./รพ.สต. (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)  ทุกแห่ง 
 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินตนเอง  บันทึกข้อมูลในโปรแกรมการประเมิน 
GREEN & CLEAN Hospital ยืนยันข้อมูลไปยังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด  
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบล และบันทึกข้อมูลผลการประเมินในพ้ืนที่และยืนยันข้อมูลส่งไปยัง             
ศูนย์อนามัย  
 
 
3. ศูนย์อนามัย สุ่มประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวบรวมข้อมูลจากจังหวัดใน 
พ้ืนที่ วิเคราะห์ภาพรวมของเขตและรายงานผลผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย 
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) 
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน **สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลผลการประเมินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านโปรแกรมประเมิน GREEN 
& CLEAN Hospital รายละเอียดตามลิ้งค์ 
(https://gch.anamai.moph.go.th/backend/backend/auth/signin) หมายเหตุ : ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Sub 

- district Health Promoting Hospital (GCSh) ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

- รายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง (ทุกวันที่ 25 ของเดือน) - รายงานผลรายไตร
มาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน (ธันวาคม 2565, มีนาคม 2566, มิถุนายน 2566 และ 
กันยายน 2566) 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ 
2566 
 
 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ทุกอำเภอมีแผนใน
การ ขับเคลื่อน 
และประเมิน 
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลมีการ 
ประเมินตนเอง

รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 

รพ.สต. ผ่านเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 
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 GREEN & CLEAN 

Sub-district 
Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 
 

ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Subdistrict 
Health 
Promoting 
Hospital (GCSh) 

Promoting 
Hospital (GCSh) 
ระดับมาตรฐาน
ขึน้ไป ร้อยละ 5 

Promoting 
Hospital (GCSh) 
ระดับมาตรฐาน
ขึ้นไป ร้อยละ 10 

 
วิธีการประเมินผล  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลตาม  

แนวทางท่ีกำหนด  
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดอำเภอ/จังหวัดทำการประเมิน  เพื่อให้คำแนะนำและรับรอง 
โรงพยาบาลที ่พัฒนาอนามัยสิ ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district 
Health Promoting Hospital (GCSh) ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส 

เอกสารสนับสนุน 1. คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)  
2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการของเสียทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (Standard Operating Procedure: SOP MEDICAL WASTE 
MANAGEMENT for Hospital Under Ministry of Public Health)  
3. คู่มือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับ
โรงพยาบาล  
4. คู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ 
โรงพยาบาล  
5. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล  
6. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน  
7. คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)  
8. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting 
Hospital (GCSh) สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

คป.สอ./รพ.
สต.มีการ
ขับเคลื่อน
งาน (GCSh) 
ที่มี
ประสิทธิภาพ 

แห่ง - - - - 91 
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ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายมานพ  รามทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  083-6545969 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 5 หน่วยต่อ 1 คะแนน 
ร้อยละ น้อยกว่า  5 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 5 - 9 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 10 - 14 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 15 - 19 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 20  ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล : นายมานพ  รามทอง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1206  
ชื่อตัวชี้วัด จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 

ความเชื่อมโยง
ตัวช้ีวัด 

(   ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ.  
(   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  
( / ) ภารกิจกลุ่มงาน   
(   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด ( / ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
(   ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
(   ) บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

แผนที่ 3.การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ระดับการ
ประเมินผล 

( / ) ระดับจังหวัด  (   ) ระดับอำเภอ 

คำนิยามตัวช้ีวัด จังหวัดต้นแบบการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 หมายถึง จังหวัดที่มีการดำเนินงาน ตามมาตรการสำคัญของโครงการ 
โดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2562 อย่างน้อย 4 ข้อ จาก 6 ข้อ ประกอบด้วย 

1. จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
จังหวัด / กทม. (EnvOcc CU) ตาม พ.ร.บ.ฯ อย่างน้อย 1 หน่วยต่อจังหวัด 

2. จัดทำสถานการณ์ รวมถึงข้อมูลที่จำเป็น / เกี่ยวข้องกับโรคที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ 
ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพ 5 โรค (โรคจากตะกั่วหรือสารประกอบของตะกั่ว  
โ ร คจ ากฝ ุ ่ น ซ ิ ล ิ ก า   โ ร คจ ากภา วะอ ั บ อ าก าศ  โ ร คจ ากแอส เบสตอส  
(ใยหิน) หรือโรคมะเร็งที่เกิดจากแอสเบสตอส (ใยหิน) โรคหรืออาการสำคัญของพิษ
จากสารกำจัดศัตรูพืช)  และ โรคจากสิ ่งแวดล้อม 2 โรค (โรคจากตะกั ่วหรือ
สารประกอบของตะกั่ว โรคหรืออาการที่เกิดจากการสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน) หรือโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่  

3. สนับสนุนให้มีการแจ้ง การรายงาน กรณีพบผู้ซึ ่งเป็นหรือมีเหตุอันสงสัยว่าเป็น  
โรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค 
ผ่านระบบ Event based  
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4. สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพหรือโรคจากสิ่งแวดล้อมที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ 
หรือโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญในพ้ืนที่  รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน 
/ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด / กทม. เพื่อเสนอต่อกรมควบคุมโรคทราบ 

5. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ไปยังเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

6. ขับเคลื ่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ  
โรคจากสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศตาม พ.ร.บ.ฯ หรือ ตามปัญหาของพื้นที่ และเสนอต่อ
ผู้บริหารหน่วยงาน / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการควบคุมโรคจาก
การประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด / กทม.  

เกณฑ์เป้าหมาย 

 

ปีงบประมาณ  
2566 

ปีงบประมาณ  
2567 

ปีงบประมาณ  
2568 

ปีงบประมาณ  
2569 

ปีงบประมาณ  
2570 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดจังหวัดต้นแบบ และกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการ
ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 รวมทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ทั้งจังหวัด 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

จังหวัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กรมควบคุมโรคกำหนด 
 

แหล่งข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จำนวนจังหวัดที่ดำเนินงานตามมาตรการสำคัญของโครงการ ได้อย่างน้อย 4 ใน 6 ข้อ ตามที่

ระบุไว้ในนิยาม 
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนจังหวัดทั้งหมด (77 จังหวัด) 
สูตรคำนวณ
ตัวช้ีวัด  

(A/B) x 100 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

รายไตรมาส (1-4) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 
ปีงบประมาณ 
2566 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ระดับจังหวัด 
1. เข้ารับการ
ชี้แจงแนวทาง ให้
สามารถ

ระดับจังหวัด 
1. เข้ารับการ
พัฒนาศักยภาพ

ระดับจังหวัด 
1. ดำเนินการ

พัฒนาต้นแบบ

ตามมาตรการ

ระดับจังหวัด 
1. ดำเนินการ
พัฒนาต้นแบบตาม 
มาตรการสำคัญ  
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ดำเนินการตาม 
พ.ร.บ.ฯ 
2. ประสาน/
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรอบรม
หน่วยปฏิบัติการฯ 
3. วิเคราะห์และ
จัดทำสถานการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับโรคที่
ประกาศตาม 
พ.ร.บ.ฯ หรือโรคที่
เป็นปัญหาสำคัญ 
4. สร้างกลไก 
หรือ รูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์สื่อ 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฯ 
ภายในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

ผ่านระบบonline 
/ onsite  
2. ดำเนินการ

พัฒนาต้นแบบ

ตามมาตรการ

สำคัญ อย่างน้อย 

4 ใน 6 ข้อ*  

(โดยประเมินผล
จังหวัดต้นแบบใน
ไตรมาส 4) 

 

สำคัญ อย่างน้อย 

4 ใน 6 ข้อ*  

(โดยประเมินผล
จังหวัดต้นแบบใน
ไตรมาส 4) 

 

อย่างน้อย 4 ใน 6 
ข้อ* 
2. สรุปผลการ
ดำเนินงาน รอบ 
12 เดือน พร้อม
ระบุปัญหา
อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ไป
ยัง สคร./ สปคม. 
 

 
วิธีการ
ประเมินผล  

1. สคร./สปคม. รวบรวมผลการดำเนินงานของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และจัดทำสรุปใน
ภาพเขต 
2. ส่วนกลางวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพของประเทศ 

เอกสาร
สนับสนุน 

1. พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และ 
อนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง รายละเอียดตาม Link : https://ddc.moph.go.th/law.php?law=5 
2. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพหน่วย EnvOcc CU และเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   รายละเอียดตาม QR Code  
3. โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด https://eventbased-
doe.moph.go.th/eventbase/user/login/ 
ระบบแจ้งข่าวการระบาด สำหรับจังหวัด https://eventbased-
doe.moph.go.th/eventbase_prov/user/login/  

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ร้อยละของ
จังหวัด

ร้อยละ - - - - 91 
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ต้นแบบการ
ดำเนินงาน
ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมโรค
จากการ
ประกอบ
อาชีพและ
โรคจาก
สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2562 

 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นายสมศักดิ์  เหล็มนุ้ย  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทร  064-0692299 
 
 
 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สสจ.พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
วิธีการให้คะแนน วัดจังหวัด 
ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

ชื่อ – สกุล : สมศักดิ์  เหล็มนุ้ย  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  

โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 
ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่ม
งาน) 

ชื่อ – สกุล :  นายมานพ  รามทอง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 105  
โทรศัพท์มือถือ :   083-6545969 E-mail : Manop7657@gmail.com 

ผู้กำกับดูแล
ตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู  คงเรือง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ  105  
โทรศัพท์มือถือ :   081-0954573 E-mail : ......................................................   

 


