
สรุป : ท ำเป็น
หมู่บ้ำนทุก
หมู่บ้ำน 
ตามเกณฑด์งันี ้

-หมูล่ะ ไมน่อ้ย
กวา่ 20  หลงั 

สรุป : ท ำเป็น
หมู่บ้ำนทุก
หมู่บ้ำน 
ตามเกณฑด์งันี ้

-หมูล่ะ ไมน่อ้ย
กวา่ 20  หลงั 

ชื่อโครงการ                    :  บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี ปี ๒๕๖๖ 
งาน                             :  อนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ              :  โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศฯ 
     1.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสจ.นครปฐม         

การบริหารจัดการและให้บริการด้านสาธารณสุข 
     1.3 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สสอ.ดอนตูม           

สร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี 

2. หลักการและเหตุผล 
         กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยชุมชนเกิดข้ึน ๒๔.๙๘ ล้านตัน (ลดลงจาก 
ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑) ขยะมูลฝอยมีการคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ จ านวน  7.89 ล้านตัน
ร้อยละ 32) (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 6) ส่งผลให้ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการก าจัดอยา่งถูกต้องมี 9.28 
ล้านตัน (ร้อยละ 37)  (เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 7) และก าจัดไม่ถูกต้องมี 7.81 ล้านตัน (ร้อยละ 31) 
(ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 6) ขณะเดียวกนัปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ เกิดขึ้น 90,009.23 ตัน (เพ่ิมข้ึนจากปี 
2563 ร้อยละ 87) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ท าให้
มูลฝอยติดเชื้อมีแหล่งก าเนิดเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 81,774.67 
ตัน (เป็นร้อยละ 90.85) ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสถานการณ์คุณภาพอากาศ สถานการณ์คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
แต่ในขณะเดียวกันส่งผลต่อปริมาณขยะติดเชื้อโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ชุดทดสอบแอนติเจน (ATK) 
ที่เพ่ิมขึ้น และขยะพลาสติกมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากการใช้บริการสั่งซื้อสินค้าและอาหารผ่านระบบออนไลน์บริการ
ส่ง(Delivery) ที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก  ท าให้ปริมาณพลาสติกใช้ครั้งเดียว (Single use plastic) เพ่ิมข้ึน โดยที่ผ่าน
มามีการด าเนินโครงการ“Everyday Say No To Plastic Bags” ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ การประกาศ
มาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซ้ือ ซึ่งมีภาคีเครือข่าย
ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซ้ือ ได้เข้าร่วมโครงการและการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ Platform ของผู้ให้บริการส่งอาหารร่วมกันขับเคลื่อน
การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหารเพื่อช่วยส่งเสริมให้ลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
คือ บ้านเรือน 

จากวิถีชีวิตและสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การท างานที่รีบเร่งต้องแข่งกับเวลา ท าให้ประชาชน
ละเลยต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว    ไม่มีการจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม    มีการใช้ทรัพยากรที่
สิ้นเปลือง  ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  มีขยะเกิดข้ึนมากมาย    ท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้างก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้าน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของพาหะน าโรคโรคติดต่อหลายชนิด เช่น ยุง หนู แมลงวัน 
เป็นต้น และด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ไปทั่วโลกนั้น ซึ่งประชาชนควรรู้หลักในการดูแล
และป้องกันตัวเองจากโรคโควิด ๑๙ รวมทั้งชุมชนก็ควรมีมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวด้วย                                                                                      

-หมูบ่า้น 
สะอาด แต่
ภายในหมูค่วรมี
บา้นตวัอยา่ง
เพราะมีทมี
ผนวก สว่นรว่ม 

สธ.เหน่ือยมา
พอแลว้  

-คอ่ยๆท า คอ่ยๆ
โต ตอ้งบงัคบั  
-เจา้บา้นกลวั
กติกา 

-หมูบ่า้น 
สะอาด แต่
ภายในหมูค่วรมี
บา้นตวัอยา่ง
เพราะมีทมี
ผนวก สว่นรว่ม 

สธ.เหน่ือยมา
พอแลว้  

-คอ่ยๆท า คอ่ยๆ
โต ตอ้งบงัคบั  
-เจา้บา้นกลวั
กติกา 



  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลดอนตูม ได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้ด าเนิน
โครงการ “บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี” ขึ้น  โดยเริ่มที่ประชาชนดูแลตนเอง พฤติกรรม
อนามัย ส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเรือน การมีน้ าดื่มสะอาด ความสะอาดของห้องสุขา และ
มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนรวมทั้งสมาชิกทุกคนในบ้าน โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
ส่งเสริมการสร้างหน้าบ้านน่ามอง  เพ่ือสร้างชุมชนน่าอยู่ร่วมกัน  ซ่ึงหมู่บ้านใดชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษา
ความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  ก็จะเป็นการป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ  เพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนา
ตามวิถีของชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขอนามัยในครัวเรือนที่ถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนและก าจัดขยะได้ถูกสุขลักษณะ  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชน 

4. เป้าหมาย  
จ านวน 10 หมู่บ้าน (อย่างน้อยรพ.สต.ละ ๑ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ) 

5. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
 มกราคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖ 

6. สถานที่ด าเนินการ 

        หมู่บ้านในต าบล จ านวน 10 หมู่บ้าน (อย่างน้อยรพ.สต.ละ ๑ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ) 

7. วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม / งานที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมชี้แจงโครงการ(ผู้เข้าร่วม
ประชุม ผู้น า/ส.อบต./อสม./ชาวบ้าน
อย่างน้อยหมู่ละ 3 คน) 
- ประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านน่าอยู ่
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี  
- ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการให้
ประชาชนทราบ  
- คัดเลือกและประชุมคณะกรรมการ
ประเมินระดับต าบล พร้อมส่งรายชื่อ
ให้อ าเภอ เพ่ือแต่งตั้ง 

ม.ค. ๖๖ -ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม จ านวน  
3๕ บาท/คน 
 

- เงินบ ารุง  รพ.สต./
สสอ. 

๒. รับสมัครและส่งรายชื่อกลุ่มบ้านที่
จะเข้าร่วมโครงการ 

มี.ค.๖๖ - - รพ.สต. 

3.ประชุมทีมประเมินกลุ่มบ้านระดับ
ต าบล พร้อมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน
กลุ่มบ้านตัวอย่างด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

เม.ย.๖๖ - 
 

- รพ.สต. 



4. ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และลด
แหล่งเพาะพันธุ์พาหะน าโรค เช่น 
แมลงวัน แมลงสาบ หนู และลดการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ  
-สาธิตการคัดแยกขยะในบ้าน อย่าง
น้อย ๓ ประเภท ขยะทั่วไป ขยะเปียก 
ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ เพ่ือ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน   
-วิธีการจัดการกับขยะติดเชื้อใน
ครัวเรือน เช่น หน้ากากอนามัย ชุด
ตรวจ ATK เป็นต้น 
-การสร้างพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดี เช่น 
การล้างก่อน-หลังรับประทานอาการ 
การใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทาน
อาหารร่วมกัน การแยกใช้ภาชนะดื่ม
น้ า การล้างท าความสะอาดเนื้อสัตว์ 
ผักสด ผลไม้ ก่อนน ามา ประกอบ
อาหาร หรือรับประทาน  เป็นต้น-
วิธีการจัดการน้ าเสียก่อนปล่อยออก
จากครัวเรือน 
-แนวทางการดูแลบ้านให้สะอาด น่าอยู่ 
ถูกสุขอนามัย (รอบบ้าน ,ภายในบ้าน ,
ห้องนอน ,ห้องน้ า/ส้วม ,ห้องครัว) 

เม.ย.-พ.ค.
๖๖ 

 

-ป้ายจุดทิ้งขยะ
อันตรายแผ่นละ 
๓๐๐ บาท/หมู่บ้าน 
-ถังพลาสติกมีฝาปิด
เจาะก้น ชุดละ ๑๕๐ 
บาท 

-ถังขยะอันตราย 
หมู่บ้านละ 3,500 
บาท/หมู่บ้าน 

-ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม จ านวน  
11๕ บาท/คน  
 

- เงินบ ารุง  รพ.สต. 

5. ออกประเมินตามโครงการบ้านน่า
อยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี 
ปี ๒๕๖๖  

ก.ค.๖๖   - - รพ.สต.ทุก
แห่ง 

6. มอบรางวัล หรือ ประกาศนียบัตร
เกียรติคุณ ติดป้ายประกาศบ้าน
ตัวอย่าง 
 (ระดับหมู่บ้าน) 

ส.ค.๖๖ 1.ป้ายบ้านตัวอย่าง 
ขนาด 24 x 40 ซม.
ป้ายละ300บาท 

2.ประกาศนียบัตร 

- เงินบ ารุง รพ.สต.ทุก
แห่ง 

7. สรุปผลการด าเนินงาน ก.ย.๖๖ 
 

- - 
 

รพ.สต.ทุก
แห่ง 
 
 

 

 



8. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ และแนวทางแก้ไข 
          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่รุนแรง อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
บางอย่างได้ เช่น การประชุมประชาคม,  กิจกรรม Big Cleaning Day ในหมู่บ้าน เพ่ือลดการรวมตัวของ
ประชาชน  

 แนวทางแก้ไข คือ ดูตามสถานการณ์ ถ้ามีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่รุนแรง อาจไม่สามารถ
ประเมินหมู่บ้านได้ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่รุนแรงอาจประเมินได้ต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน 

9. ตัวช้ีวัด 
ด้านปริมาณ (ผลผลิต) 
1. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ “บ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี” 
2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน มีกลุ่มบ้านตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ อย่างน้อย 
 ๕หลังคาเรือน  
3. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน มีจุดพักขยะอันตรายในชุมชน 
ด้านคุณภาพ (ผลลัพธ์) 
1. ร้อยละ 100 ของอปท. มีระบบการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน 
2. ร้อยละ 100 ของกลุ่มบ้านตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 
๓. ร้อยละ๑0๐ ของสมาชิกในครัวเรือนของบ้านตัวอย่าง มีพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน

โรคและสุขอนามัยที่ด ี 

10. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 
1. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน 
เข้าร่วมโครงการ “บ้านน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
สุขอนามยัดี” 

จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ เทียบกับจ านวน
หมู่บ้านทั้งหมด 
- ร้อยละ 100       =  ๕  คะแนน 
- ร้อยละ 76-99    =  4  คะแนน 
- ร้อยละ 51-75    =  3   คะแนน 
- ร้อยละ 26-50    =  2   คะแนน 
- ร้อยละ 1-25      =  1   คะแนน 
 

-ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 
-มีโครงการฯ ด าเนินงาน 

2. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน มี
กลุ่มบ้านตัวอย่างด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ 
อย่างน้อย ๕ หลังคาเรือน/
หมู่บ้าน  
 

จ านวนบ้านที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์บ้าน
ตัวอย่าง เทียบกับจ านวนบ้านทั้งหมดท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
- ร้อยละ 100         =  10  คะแนน 
- ร้อยละ 90 - 9๙    =  8   คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐ - ๘9    =  6   คะแนน 
- ร้อยละ ๗0 - ๗๙    =  4   คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗0   =  2   คะแนน 
 
 
 

- คณะกรรมการออก
ประเมินหมู่บ้านตามแบบ
ประเมินบ้านน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
สุขอนามัยดี ปี 2566 



3. ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน มี
จุดพักขยะอันตรายในชุมชน 

จ านวนจุดพักขยะอันตรายในหมู่บ้าน เทียบกับ
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการในชุมชน 
- ร้อยละ 100         =  ๕  คะแนน 
- ร้อยละ 90 - 9๙    =  ๔   คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐ - ๘9    =  ๓   คะแนน 
- ร้อยละ ๗0 - ๗๙    =  ๒   คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗0   =  ๑   คะแนน 
 

- คณะกรรมการออก
ประเมินหมู่บ้านตามแบบ
ประเมินบ้านน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
สุขอนามัยดี ปี 2566 

4. ร้อยละ๑0๐ ของสมาชิกใน
ครัวเรือน(อายุ 12-60 ปี)ของ
บ้านตัวอย่าง มีพฤติกรรม
อนามัยสิ่งแวดล้อมในการ
ป้องกนัโรคและสุขอนามัยที่ดี 

จ านวนสมาชิกทีผ่่านการประเมินพฤติกรรม
สุขอนามัยในครัวเรือน และสิ่งแวดล้อม เทียบกับ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนของบ้านตัวอย่าง 
- ร้อยละ 100         =  ๕  คะแนน 
- ร้อยละ 90 - 9๙    =  ๔   คะแนน 
- ร้อยละ ๘๐ - ๘9    =  ๓   คะแนน 
- ร้อยละ ๗0 - ๗๙    =  ๒   คะแนน 
- ต่ ากว่าร้อยละ ๗0   =  ๑   คะแนน 
 
 

- คณะกรรมการออก
ประเมินหมู่บ้านตามแบบ
ประเมินบ้านน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย 
สุขอนามัยดี ปี 2566 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  หมู่บ้านมีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่น่าอาศัย 
2.  คนในชุมชนมีสุขนิสัยรักความสะอาด 
3.  มลพิษจากขยะอันตรายในชุมชนลดลง    

          4.  เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 

12. งบประมาณ 
จากเงินบ ารุง เป็นเงิน 63,000 บาท  
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในประชุมชี้แจงโครงการ และการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินระดับ

ต าบล จ านวน 200 คนๆละ 3๕ บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
2. ค่าป้ายไวนิลจุดทิ้งขยะอันตราย ขนาด 2 ม. X1 ม. จ านวน 10 ป้าย(1หมู่/ป้าย) ป้ายละ 300 

บาท เป็นเงิน 3,000 บาท 
3. ถังพลาสติกมีฝาปิดเจาะก้น จ านวน 100 ใบๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดอบรมให้ความรู้ และสาธิตการจัดการขยะใน

ครัวเรือน จ านวน 200 คนๆละ ๑15 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท 
5. ค่าป้ายบ้านตัวอย่าง จ านวน 50 ป้ายๆละ ๓๐๐ บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 
 
 
 
 



13. 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  
 


