
ชื่อโครงการ       : อาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค ปี ๒๕๖๖ 
ลักษณะโครงการ           : โครงการต่อเนื่อง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นิยมประกอบอาหาร  

เพ่ือบริโภคเอง เป็นนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงส าเร็จ สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสารปนเปื้อนในอาหาร จึงมีผลกระทบส าคัญต่อสุขภาพประชาชน เนื่องจากสถานที่จ าหน่ายอาหาร
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อ  
การแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็นสื่อ เพ่ือให้สถานที่จ าหน่ายอาหารมีสุขลักษณะที่ดี  
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และอาหารปราศจากสารปนเปื้อน สมควรก าหนดมาตรการในการจัดการ
สุขลักษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข ได้เห็นความส าคัญของการมีสุขภาพดีของประชาชน เน้น 
การส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษา มุ่งหวังการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้น โดยเริ่มด าเนินการจากสิ่งที่อาจเป็น
สาเหตุของการเกิดโรค โดยให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความส าคัญ และมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย 
การเลือกซื้อ เก็บรักษา รวมถึงการจ าหน่ายอาหารอย่างถูกต้อง เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตดี การพัฒนาร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ให้ผ่านมาตรฐาน การพัฒนา 
ร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้านและในตลาดนัด ให้ปราศจากสารปนเปื้อน ต้องได้รับความร่วมมือ 
จากผู้ประกอบการในการตระหนักถึงความส าคัญของการปรับปรุงพัฒนาในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้
ตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้น การแต่งกายของผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ การรักษาความสะอาด การคัดเลือกวัตถุดิบและ
จัดเก็บวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เป็นต้น  

จากการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในพ้ืนที่ พบว่า ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้านและในตลาดนัด ยังขาดความรู้และความตระหนัก
เรื่องความปลอดภัยในอาหารและยังตรวจพบสารปนเปื้อนในอาหาร  ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทุกแห่ง และโรงพยาบาลดอนตูม จึงจัดท าโครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค ปี ๒๕๖๖ ขึ้น  
เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพอาหาร และเป็นการพัฒนาและสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้านและในตลาดนัด อันจะส่งผลให้
ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยต่อไป 

 
 
 
 



3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้านและในตลาดนัดให้ปลอดสารปนเปื้อน  
2. เพ่ือพัฒนาร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด  

รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)”  

4. เป้าหมายของโครงการ 
๑. ร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้านและในตลาดนัดทุกร้านปลอดสารปนเปื้อน ๕ ชนิด 
2. ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean 

Food Good Taste)” ร้อยละ ๘๐ 

5. กลุ่มเป้าหมาย   
๑. ร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้าน 
๒. ร้านจ าหน่ายอาหารสดในตลาดนัด 
๓. ร้านอาหาร      
๔. แผงลอยจ าหน่ายอาหาร    

6. ระยะเวลา 
ปีงบประมาณ  2566 (๑ ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) 

7. สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

           2. โรงพยาบาลดอนตูม 

8. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส ารวจและขึ้นทะเบียน 
๑.๑ ร้านจ าหน่ายอาหารสด 
ในหมู่บ้าน 
๑.๒ ร้านจ าหน่ายอาหารสด 
ในตลาดนัด 
๑.๓ ร้านอาหาร     
๑.๔ แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 

ต.ค. - ธ.ค. ๖5 
 

- -    รพ.สต. 

๒. ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอดอนตูมแจ้งเกณฑ์
มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” 
กับองค์การบริหารส่วนต าบล
และเทศบาลต าบล  
เพ่ือให้มีการจัดการตลาดนัดที่ดี
ทั้งด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และ
อาหารปลอดภัย  

ม.ค. ๖๖ 
 

- -    สสอ. 



กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๓. ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอดอนตูมแจ้งเกณฑ์
มาตรฐาน “ตลาดนัด น่าซื้อ” 
กับผู้จัดตั้งตลาด ท าความเข้าใจ 
มีข้อตกลงร่วมกันในการขายของ 
โดยให้สอดคล้องกับ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

ม.ค. ๖๖ 
 

- -    สสอ. 

๔. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ร้านจ าหน่ายอาหารสด 
ในหมู่บ้านและในตลาดนัด  
ณ ที่ตั้งร้าน  

ก.พ. ๖๖ 
 

- ค่าจ้างเหมาจัดท า
แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง
สารปนเปื้อนในอาหาร 
๕ บาท/ชุด 

เงินบ ารุง  
 

   รพ.สต. 

๕. องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือเทศบาลต าบล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และแกนน า
สุขภาพ ร่วมกัน 
- ตรวจหาสารปนเปื้อน ๕ ชนดิ 
ร้านจ าหน่ายอาหารสด 
ในหมู่บ้านและในตลาดนัด  
ต้องไม่พบสารปนเปื้อน  
๒ ครั้งติดต่อกัน  
แต่ละครั้งห่างกัน ๑ เดือน   
=> มอบป้ายรับรอง 

มี.ค. - ส.ค. ๖๖ 
 

1. ค่าชุดน้ ายาทดสอบ
สารบอร์แร็กซ์  
กล่องละ 214 บาท 
2. ค่าชุดน้ ายาทดสอบ
สารโซเดียมไฮโดรซัล
ไฟต์ (สารฟอกขาว) 
กล่องละ 185 บาท  
๓. ค่าชุดน้ ายาทดสอบ 
สารกรดซาลิซิลิค  
(สารกันรา)  กล่องละ 
2๔๐ บาท  
๔. ค่าชุดน้ ายาทดสอบ 
สารฟอร์มาลีน  
กล่องละ 48 บาท  
๕. ค่าชุดทดสอบ 
สารโพลาร์ในน้ ามัน
ทอดซ้ า กล่องละ ๙๐๐ 
บาท 
๖. ค่าจ้างเหมาท า
ป้ายพลาสวู๊ด รับรอง 
อาหารปลอดภัย ขนาด 
๓๐ x ๓๐ ซม. ๑๕๐ 
บาท 
 
 

เงินบ ารุง     รพ.สต. 



กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๖. ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอดอนตูมแจ้งเกณฑ์
มาตรฐาน “อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย (Clean Food 
Good Taste)” กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลและเทศบาล
ต าบล เพ่ือให้ร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
มีสุขลักษณะที่ดี ลดความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค และอาหาร
ปราศจากสารปนเปื้อน 

ม.ค. ๖๖ 
 

- -    สสอ. 

๗. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 
ร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร ณ ที่ตั้งร้าน  

ก.พ. ๖๖ 
 

- -    รพ.สต. 

๘. องค์การบริหารส่วนต าบล
หรือเทศบาลต าบล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และแกนน า
สุขภาพ ร่วมกัน  
- ตรวจประเมินร้านอาหารและ
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
และด้านแบคทีเรีย 
**เกณฑ์ผ่าน คือ  
ผ่านด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ทุกข้อและด้านด้านแบคทีเรีย 
ต้องผ่าน 90%  
ต้องผ่าน ๒ ครั้ง ติดต่อกัน  
แต่ละครั้งห่างกัน ๑ เดือน   
=> มอบป้ายรับรอง 

มี.ค. - ส.ค. ๖๖ 
 

- ค่าชุดทดสอบน้ ายา 
Si2 กล่องละ ๙๐๐ 
บาท (1 กล่อง มี ๕๐ 
ตัวอย่าง) 
- ค่าจ้างเหมาท าป้าย 
พลาสวู๊ด รับรอง 
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (Clean Food 
Good Taste)  
ขนาด ๕๐ x ๕๐ ซม. 
ป้ายละ 250 บาท 
- ค่าจ้างเหมาท าป้าย 
พลาสวู๊ด รับรอง 
อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย (Clean Food 
Good Taste) ขนาด 
๓๐ x ๓๐ ซม.ป้ายละ 
150 บาท 

เงินบ ารุง    รพ.สต. 

๙. รณรงค์ให้ความรู้แก่
ผู้บริโภคทราบเรื่องร้านอาหาร
สะอาด ปลอดภัย เพ่ือเป็น
ทางเลือก ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ เช่น 

ม.ค. - ส.ค. ๖๖ - ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์
ขนาด ๑.๕๐ x 2.0๐ 
เมตร ราคาป้ายละ 
๔๕๐ บาท/ตลาดนัด 

เงินบ ารุง    รพ.สต. 



กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

- เสียงตามสายในหมู่บ้าน  
- ป้ายประชาสัมพันธ์ 
- Line 
- Facebook 
- Tiktok 
๑๐. สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย. ๖6 - - รพ.สต.             

9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางแก้ไข 
9.๑ การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจัดท าโครงการล่าช้า  

ท าให้ไม่มีชุดตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารในการด าเนินงาน หรือไม่มีป้ายรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ  
ตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด  

แนวทางแก้ไข : รพ.สต.จัดท าโครงการโดยใช้เงินบ ารุงของรพ.สต. 
9.2 ผู้จัดตั้งตลาด ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ไม่ยินยอมให้ความร่วมมือ

ในการด าเนินงานต่างๆ 
 แนวทางแก้ไข : อบต./ เทศบาล มีข้อก าหนดการขอใบอนุญาตก่อนด าเนินกิจการทุกกิจการ และ 
มีการบังคับใช้ตามข้อก าหนดนั้น ๆ  

10. ตัวชี้วัดและเกณฑ์วัดความส าเร็จของโครงการ   
๙.๑ ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 

 1. ร้อยละ 100 ของร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้านและในตลาดนัดได้รับการตรวจหาสารปนเปื้อน 
๕ ชนิด 
 ๒. ร้อยละ 100 ของร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ได้รับการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 
“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)”  

๙.๒ ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์)  
- 

๑1. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

1. ร้อยละ ๑๐๐ ของ 
ร้านจ าหน่ายอาหารสด 
ในหมู่บ้านและในตลาดนัด
ได้รับการตรวจหา 
สารปนเปื้อน ๕ ชนิด 

จ านวนร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้านและ 
ในตลาดนัด ทีไ่ด้รับการตรวจหาสารปนเปื้อน ๕ ชนิด 
เทียบกับจ านวนร้านจ าหน่ายอาหารสดในหมู่บ้าน 
และในตลาดนัดทั้งหมด 
- ร้อยละ ๑๐๐               =  10 คะแนน 
- ร้อยละ ๙๐ - ๙๙          =  8 คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐ - ๘9          =  6 คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐ – ๗9         =  4 คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐         =  2 คะแนน 

- ทะเบียนร้านจ าหน่าย
อาหารสดในหมู่บ้าน
และในตลาดนัด 
- ผลการตรวจหาสาร
ปนเปื้อน ๕ ชนิด ใน
ร้านจ าหน่ายอาหารสด 
- ภาพถ่าย   



ตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

๒. ร้อยละ 100 ของ
ร้านอาหารและแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร ได้รับการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน “อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย (Clean Food 
Good Taste)”   

จ านวนร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ที่ได้รับ
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน “อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)” เทียบกับ
จ านวนร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ทั้งหมด  
- ร้อยละ ๑๐๐                =  ๕ คะแนน 
- ร้อยละ ๙๐ - ๙๙          =  ๔ คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐ - 89          =  ๓ คะแนน 
- ร้อยละ ๗๐ – 79          =  2 คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐         =  ๑ คะแนน 

- ทะเบียนร้านอาหาร
และแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร 
- แบบประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
“อาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย (Clean 
Food Good Taste)” 
- ภาพถ่าย   

 
๑2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัยตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

๑3. งบประมาณ 
จากเงินบ ารุง จ านวน 87,370 บาท 

หมวดค่าใช้สอย 
1. ค่าจ้างเหมาจัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในอาหาร จ านวน 1,000 ชุดๆละ ๕ บาท 

เป็นเงิน 5,000 บาท 
๒. ค่าจ้างเหมาท าป้ายพลาสวู๊ด รับรอง อาหารปลอดภัย ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. จ านวน 300 ป้ายๆละ 

150 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท 
๓. ค่าจ้างเหมาท าป้ายพลาสวู๊ด รับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 

ขนาด ๕๐ x ๕๐ ซม. จ านวน 20 ป้ายๆละ 250 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
๔. ค่าจ้างเหมาท าป้ายพลาสวู๊ด รับรอง อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 

ขนาด ๓๐ x ๓๐ ซม. จ านวน 20 ป้ายๆละ 150 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
๕. ค่าจ้างเหมาท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด ๑.๕๐ x 2.0๐ เมตร จ านวน 10 ป้ายๆละ ๔๕๐ บาท 

เป็นเงิน 4,500 บาท 
หมวดค่าวัสดุ 

๑. ค่าชุดน้ ายาทดสอบสารบอร์แร็กซ์ จ านวน 10 กล่องๆละ 214 บาท เป็นเงิน 2,140 บาท  
๒. ค่าชุดน้ ายาทดสอบสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) จ านวน 10 กล่องๆละ 185 บาท 

เป็นเงิน 1,850 บาท  
๓. ค่าชุดน้ ายาทดสอบสารกรดซาลิซิลิค (สารกันรา) จ านวน 10 กล่องๆละ 240 บาท เป็นเงิน 

2,400 บาท  
๔. ค่าชุดน้ ายาทดสอบสารฟอร์มาลีน จ านวน 10 กล่องๆละ 48 บาท เป็นเงิน 480 บาท  
๕. ค่าชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า จ านวน 10 กล่องๆละ ๙๐๐ บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
๖. ค่าชุดทดสอบน้ ายา Si2 จ านวน 10 กล่องๆละ ๙๐๐ บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 

หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
 



14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
 2. โรงพยาบาลดอนตูม 
 3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกันยา    วิเวก)                    (นายจิติวัฒน์  ศลิปเจริญ) 
         ผอ.รพ.สต.ล าเหย                ผอ.รพ.สต.บ้านภูม ิ
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาวเกล้ากร  รัตนชาญกร)         (นางสมวรรณ   จันตะนา) 
    รก.ผอ.รพ.สต.บ้านตะโกสูง               ผอ.รพ.สต.ล าลูกบัว 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ 
       (นายธีระ  อนุตธโต)                   (นางเบญจมา   หารัญดา) 
       ผอ.รพ.สต.ห้วยพระ             รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเลาเตา่ 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
   (นายฉัตรชัย  เหล่ากรุงเก่า)        (นายช านาญ   ตรีอินทอง) 
      ผอ.รพ.สต.ดอนพุทรา              ผอ.รพ.สต.ห้วยด้วน 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสาวพันธ์ทิพย์   อุ่นศิริ)         (นางชมนาด   คงประเสริฐ) 
     รก.ผอ.รพ.สต.บ้านหลวง                          ผอ.รพ.สต.ดอนรวก 
 
ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวอุไรรัตน์   กุลมี)        (นางพรพรรณ   เหมสะอาด) 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ลงชื่อ                          ผู้เห็นชอบโครงการ   
             (นายสายันต์   มั่นใจจริง)         
       สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม                                          
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ  

 


