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รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินการ  

๑. ความเป็นมา 

ปจัจบุนัหาบเรแ่ผงลอยรมิบาทวถิใีนแทบทุกจงัหวดั  มกีารขยายตวัเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก  

โดยเฉพาะบรเิวณพื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่กลางเมอืง ซึ่งปจัจยัส าคญัที่ท าให้การประกอบอาชพีหาบเร ่  

แผงลอยเป็นที่นิยมและยงัคงอยู่จนถงึปจัจุบนัคอื รูปแบบการด ารงชวีติและพฤตกิรรมผู้บรโิภค ที่นิยมซื้อ

สนิค้าอาหารที่มคีวามหลากหลาย สะดวก และราคาถูก เนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกจิและค่าครองชพี   

ที่สูงขึ้น จงึยิง่ท าให้มจี านวนผู้ค้าและผู้บรโิภคเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ ผลจากขยายตวัดงักล่าว ได้ก่อให้เกิด

ผลกระทบในหลายด้าน ทัง้ดา้นความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบ้านเมอืง การสญัจรของประชาชน รวมทัง้

ความปลอดภยัและสุขาภบิาลอาหาร โดยเฉพาะการปนเป้ือนของอาหารทีจ่ าหน่ายขา้งถนน มลีกัษณะการ

ปนเป้ือนของเชื้อโรค และสารเคมมีตีัง้แต่ขัน้ตอนการเตรยีม ประกอบ ปรุง และเสริฟ์อาหาร โดยเฉพาะ

อาหารปรงุส าเรจ็พรอ้มบรโิภค ส่วนมากไมม่กีารปกปิด จงึมกีารปนเป้ือนจากฝุ่นละออง สารตะกัว่ และโลหะ

หนักจากไอเสยีรถยนต์ รวมทัง้ฝุ่นดนิ ตามถนนทีล่มพดัผ่านมา อกีทัง้ตวัผูข้ายเอง กเ็ป็นแหล่งแพร่เชือ้โรค

ดว้ย เนื่องจากผูข้ายส่วนใหญ่ ไมป่ฏบิตัติามหลกัสุขาภบิาลอาหารทีถู่กตอ้ง และมสีุขวทิยาส่วนบุคคลทีไ่มด่ ี 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑กรมอนามยั โดยส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้าไดจ้ดัท าโครงการพฒันาอาหาร 

รมิบาทวถิปีลอดภยั สนบัสนุนเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ววถิไีทย มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาต้นแบบ (Model) 

การจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street food) ทีไ่ดม้าตรฐานสุขาภบิาลอาหาร ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และ

เศรษฐกจิของพืน้ที ่กระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชนในการพฒันาสถาน

ประกอบกจิการด้านอาหาร และส่งเสรมิการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ

เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจของผู้ประกอบการ และประชาชนผูบ้รโิภคในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีห้มี

คุณภาพ และปลอดภยัต่อการบรโิภค โดยไดค้ดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่กีารจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิใีน ๑๒ จงัหวดั 

ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ ล าปาง พระนครศรอียุธยา สุพรรณบุร ีชลบุร ีบุรรีมัย ์กาฬสนิธุ ์อุบลราชธานี สุราษฎรธ์านี 

ภูเก็ต ตรงั และสงขลา โดยกจิกรรมการด าเนินงานประกอบด้วยการถอดบทเรยีนศึกษาสถานการณ์และ

รูปแบบการจดัการอาหารรมิบาทวิถีของแต่ละพื้นที่ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันารูปแบบและเกณฑ์

มาตรฐานอาหารรมิบาทวิถี และให้ภาคีเครอืข่ายพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิีทัง้ ๑๒ พื้นที่ได้ร่วม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ศกึษาดูงาน และระดมสมองในการก าหนดรปูแบบของอาหารรมิบาทวถิ ี๓ รูปแบบ คอื 

๑)พื้นที่เฉพาะ ๒)พื้นที่ปิดถนน ๓)พื้นที่ไม่ปิดถนน รวมถงึพจิารณาร่างเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

เพื่อน าไปทดลองใชใ้นพืน้ที ่ส าหรบักจิกรรมในระดบัพืน้ทีท่ ัง้ ๑๒ แห่งไดด้ าเนินการจดัการอบรมใหค้วามรู้

ด้านสุขาภบิาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร และจดัท าสื่อประชาสมัพนัธ์ความรูด้้านความปลอดภยั



๔ 

อาหาร และมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีเพื่อน าไปใชใ้นการรณรงคส์รา้งความรู ้ความเขา้ใจแก่ประชาชนและ

ผู้บรโิภค และการติดตามประเมนิผลการพัฒนาตามร่างเกณฑ์มาตรฐานอาหารรมิบาทวิถีที่ก าหนดไว ้

รวมถึงได้ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารรมิบาทวิถีของประชาชน และ

นกัท่องเทีย่วทีม่าใชบ้รกิารในพืน้ทีเ่ป้าหมาย  โดยผลการด าเนินงานไดข้อ้มลูสถานการณ์ 

การจดัการอาหารรมิบาทวถิีของพื้นที่เป้าหมาย แนวทางการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิีในด้าน    

ต่าง ๆ เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมาย การสร้างภาคีเครอืข่าย การบรหิารจดัการอาหารรมิบาทวิถี        

ทีค่วรจะเป็นในอนาคตและรูปแบบการจดัการอาหารรมิบาทวถิตีามบรบิทของพืน้ที ่รวมถงึ(ร่าง)มาตรฐาน/

ขอ้ก าหนดสุขาภบิาลอาหารส าหรบัอาหารรมิบาทวถิี ที่จะน าไปปรบัใช้ในพื้นที่ และน าไปสู่การจดัท าเป็น 

(ร่าง) กฎกระทรวงสุขลกัษณะการจ าหน่ายสนิค้าในทีห่รอืทางสาธารณะ พ.ศ. .... ตามพระราชบญัญตักิาร

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ผลการพัฒนาพื้นที่ด าเนินการอาหารริมบาทถีในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบจุดเด่น ได้แก่ การตรวจ

สุขลกัษณะตามมาตรฐานสุขาภบิาลอาหารส าหรบัแผงลอยจ าหน่ายอาหารของกรมอนามยั การสรา้งภาคี

เครอืข่ายในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีนระดบัพื้นที่ร่วมกนัอย่างเขม้แขง็ ระหว่างหน่วยงานราชการส่วน

ทอ้งถิน่ เจา้หน้าทีส่าธารณสุข คณะกรรมการชมรม สมาคมผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยงัมกีารส่งเสรมิการ

ท่องเที่ยว เศรษฐกจิ และวฒันธรรมในพื้นที ่เช่น การจดังานเทศกาลต่าง ๆ ส่งเสรมิการแต่งกายพื้นเมอืง 

และมกีารจ าหน่ายอาหารประจ าถิน่ เป็นต้น และหลกัฐานทีส่นับสนุนให้มกีารส่งเสรมิบรกิารอาหารรมิบาท

วถิ ีทีไ่ดจ้ากผลการส ารวจประชาชนที่มาใชบ้รกิารในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ๑๒ จงัหวดั พบขอ้ด ี๕ อนัดบัแรก คอื  

(๑) ถนนคนเดนิไมม่กีลิน่เหมน็ของขยะ รอ้ยละ ๙๗.๒๓  

(๒) ไมม่กีลิน่เหมน็ของน ้าเสยี รอ้ยละ ๙๖.๑๖  

(๓) ไมม่มีสีิง่ปนเป้ือน/สิง่แปลกปลอมในอาหารปรงุส าเรจ็ (เสน้ผม เศษพลาสตกิ) รอ้ยละ ๙๕.๓๑  

(๔) ไมม่นี ้าเฉอะแฉะ รอ้ยละ ๙๕.๑๐  

(๕) ไมม่ขียะบรเิวณจ าหน่ายสนิคา้ รอ้ยละ ๘๙.๕๕  

แต่ในส่วนของปญัหาและอุปสรรคและประเดน็ส าคญัที่ยงัไม่ประสบความส าเรจ็และจ าเป็นต้องพฒันาอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อใหอ้าหารรมิบาทวถิี  มคีุณภาพและปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ อาหารปรุงส าเรจ็พรอ้มบรโิภค

ส่วนใหญ่ยงัไม่มกีารปกปิดอาหาร จงึอาจมคีวามเสี่ยงในการปนเป้ือนจากฝุ่นละออง สารตะกัว่ และโลหะ

หนักจากไอเสยีรถยนต์ รวมทัง้ฝุ่นดนิ ตามถนนที่ลมพดัผ่านมา ซึ่งจากสถานการณ์ในปจัจุบนั ปี ๒๕๖๒ 

ประเทศไทยมีสภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) สูงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ 

กรงุเทพมหานคร และจงัหวดัในภาคเหนือ คอื เชยีงใหม ่ล าปาง ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายทีต่้องพฒันา และการ



๕ 

จ าหน่ายอาหารบาทวถิใีนรปูแบบพืน้ทีไ่ม่ปิดถนนซึง่เป็นสถานที่ทีม่คีวนัรถ ฝุ่นละอองจากถนน การเตรยีม 

ปรงุ ประกอบอาหารจ าเป็นตอ้งในการปกปิดหรอืก าบงัทีเ่พยีงพอเพื่อลดความเสีย่งต่อการปนเป้ือนฝุ่น หรอื

ควนัจากท่อไอเสยีรถยนต์ และยงัพบว่าระบบการควบคุมดูแลสถานประกอบการดา้นสุขาภบิาลอาหาร โดย

ใช้มาตรการทางกฎหมายตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยงัไม่สามารถ

ด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธภิาพเนื่องจากยงัไม่มกีฎหมายที่มาจดัการด้านสุขลักษณะของการจ าหน่าย

สนิคา้ในทีห่รอืทางทางสาธารณะ โดยมเีพยีงรอ้ยละ ๕๓.๘๔ ของพืน้ทีเ่ป้าหมายปี ๒๕๖๑ (จ านวน ๗ แห่ง)  

ทีม่กีารตราขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่เพื่อควบคุม ก ากบั  การจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิถีูกสุขลกัษณะ และพบว่ามี

เพยีง ๓ พื้นที่ ที่ได้มกีารประกาศเป็นเขตผ่อนผันให้มกีารจ าหน่ายในที่หรอืทางสาธารณะ ซึ่งสถานการณ์   

ในภาพรวมของประเทศในการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ เรือ่ง การจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ พบว่า

มจี านวนเทศบาล และ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล รอ้ยละ ๓๑.๕๙ (จ านวน ๒,๐๗๖ แห่ง) จากการส ารวจ

ขอ้มูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ตอบแบบสอบถาม ๖,๘๙๘ แห่ง ณ วนัที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐) ของศูนย์

บรหิารกฎหมายสาธารณสุข และจากขอ้มลูผลการส ารวจของประชาชนที่มาใชบ้รกิารในพืน้ทีเ่ป้าหมาย ๑๒ 

จงัหวดั พบขอ้เสนอแนะของประชาชนเพื่อสนบัสนุนการพฒันาบรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีไดแ้ก่  

(๑) ยงัพบควนัจากการปรงุประกอบอาหารเลก็น้อย 

(๒) บางรา้นไมม่กีารปกปิดอาหาร 

(๓) ในดา้นสุขวทิยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบการอาหารบางส่วนมกีารทาสเีลบ็ สวมแหวน หรอื

เครือ่งประดบั รวมถงึไมส่วมเสือ้มแีขน ไมส่วมใส่ผา้กนัเป้ือน ไมส่วมหมวกคลุมผม การใชม้อืหยบิจบัอาหาร  

(๔) ไมว่างภาชนะสงูจากพืน้อยา่งน้อย ๖๐ เซนตเิมตร  

และในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิสีรา้งเสรมิสุขภาพ ในปี ๒๕๖๑ สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ไดท้ าการศกึษาการพฒันาตน้แบบอาหารรมิบาทวถิเีพื่อส่งเสรมิสุขภาพ ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน ๖ 

พืน้ที่ ได้แก่ ราชเทว-ีพญาไท เยาวราช บางกอกน้อย สลีม-สาทร ราชประสงค์-ประตูน ้า และขา้วสาร และ

พืน้ทีต่่างจงัหวดั ๔ จงัหวดั ไดแ้ก่ อุบลราชธานี ชลบุร ี(พทัยา) ภูเกต็ เชยีงราย โดยตรงกบัพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ จงัหวดัชลบุร ีอุบลราชธานี และภูเกต็ โดยผลการส ารวจสถานการณ์ของอาหารรมิบาทวถิ ี

พบการปนเป้ือนของเชื้อจุลนิทรยีใ์นอาหารจ านวน ๕๐ ตวัอย่าง ตรวจพบเชื้อจุลนิทรยีเ์กนิมาตรฐาน ๒๑ 

ตวัอย่าง (รอ้ยละ ๔๒) ซึง่เชือ้ทีต่รวจพบ ไดแ้ก่ E. Coli, Bacillus cereus, Salmonella spp. ซึ่งเป็น

เชื้อจุลินทรยี์ที่สามารถก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ โดยเฉพาะกลุ่มของอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน     

ก่อนการจดัเสริฟ์ หรอืจ าหน่าย จ านวน ๑๒ ตวัอย่าง รองลงมาคอือาหารทีผ่่านความรอ้นบางส่วนก่อนการ

จดัเสริฟ์ จ านวน ๗ ตวัอยา่ง รวมถงึการส ารวจขอ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้รกิารอาหารรมิบาทวถิขีองประชาชน 



๖ 

จ านวน ๗๓๖ คน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกีารใชบ้รกิารอาหารรมิบาทวถิี จ านวน ๔-๖ ครัง้ต่อสปัดาห ์

รอ้ยละ ๓๐.๘ และมือ้เยน็เป็นมื้ออาหารที่นิยมบรโิภค ร้อยละ ๕๕.๖ และสมัภาษณ์เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตังิาน

พบว่าสถานการณ์ปญัหาของอาหารรมิบาทวถิจีากการรอ้งเรยีนของประชาชน พบปญัหากลิน่ควนั การตัง้

วางร้าน การจดัการความสะอาด ปญัหาการจราจร และจากการลงพื้นที่พบปญัหาด้านสุขลกัษณะของ       

ผูจ้ าหน่าย ความปลอดภยัอาหาร และดา้นสิง่แวดลอ้ม จากผลการศกึษาดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลู

จากด าเนินงานเฝ้าระวงัแผงลอยจ าหน่ายอาหารในพื้นที่ ๘ จงัหวดั ของกรมอนามยั ในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ 

จงัหวดัชลบุร ีสุพรรณบุร ีกาญจนบุร ีชยันาท สมุทรสาคร ขอนแก่น อ านาจเจรญิ และระนอง ตรงกบัพื้นที่

เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ จงัหวดัชลบุร ีสุพรรณบุร ีและเป้าหมายในปี ๒๕๖๒ คอื จงัหวดัชยันาท โดย     

เก็บตวัอย่างแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ๑๕๔ แผงพบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร ๑๐๐ แผง     

คดิเป็นรอ้ยละ ๖๔.๙๔  ซึง่พบการปนเป้ือนเชือ้โคลฟิอรม์แบคทเีรยีในอาหารพรอ้มบรโิภค รอ้ยละ ๓๔.๘๔  

ผกัสด รอ้ยละ ๖๖.๔๙ น ้าดื่ม รอ้ยละ ๑๘.๔๔ น ้าแขง็ รอ้ยละ ๓๔.๔๓ เครื่องดื่ม รอ้ยละ ๑๒.๕๐ มอืผูส้มัผสั

อาหาร ร้อยละ ๓๑.๕๔ และภาชนะอุปกรณ์ ร้อยละ ๑๕.๑๔ และได้ตรวจสารที่ปนเป้ือน ๔ ชนิด ได้แก่ 

ฟอรม์าลนิ สารกนัรา สารบอแรกซ์ และสารฟอกขาว โดยพบฟอร์มาลนิปนเป้ือนมากที่สุด โดยเฉพาะใน

ภาคเหนือ และภาคอสีาน ส่วนใหญ่ พบในปลาหมกึสด และปลาหมกึอารเ์จนตนิา ส่วนขอ้ก าหนดทีไ่ม่ผ่าน

เกณฑฯ์ ด้านกายภาพ ๓ อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การลา้งภาชนะที่ยงัไม่ถูกสุขลกัษณะ การแต่งกายของผูส้มัผสั

อาหาร ไมป่กปิดอาหารปรงุสุก และการรวบรวมมลูฝอยและ เศษอาหารไปก าจดัไมถู่กตอ้ง  

 ในประเดน็ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพในพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีพบว่าสถานการณ์ในพื้นที่

เป้าหมาย ๑๒ พืน้ที ่ของปี ๒๕๖๑ มเีพยีง ถนนคนเดนิเซราะกราว จงัหวดับุรรีมัย ์จ านวน ๑ พืน้ที ่ทีม่กีาร

ด าเนินงานดา้นส่งเสรมิด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยมกีารส่งเสรมิการจ าหน่าย ผกั และผลไมอ้นิทรยี ์

โดยจดัโซนในพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิสี าหรบัเป็นจุดในการจ าหน่ายผกัปลอดสารพษิ ท าให้พบ

โอกาสในการสรา้งเสรมิสุขภาพในพืน้ทีด่ าเนินการอาหารรมิบาทวถิใีนประเดน็การส่งเสรมิการจ าหน่าย และ

บรโิภคผกัผลไม ้ทีป่ลอดภยัอย่างเพยีงพอ โดยสรา้งความรอบรูด้้านสุขภาพแก่ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค

ในการเลอืกบรโิภค ผกั ผลไมท้ี่ปลอดภยัอย่างเพยีงพอ ในพืน้ที่ด าเนินการอาหารรมิบาทวถิ ีรวมถงึมกีาร

เลอืก ล้าง และบรโิภคผัก ผลไม้ที่ปลอดภยั ให้เหมาะสมก่อนน าไปปรุง ประกอบอาหาร รวมถึงเป็นการ

ส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคที่มาใช้บรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีได้บรโิภคผกัผลไม ้๔๐๐ กรมัต่อวนั เพื่อช่วยลดความ

เสีย่งจากการเป็นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัหรอืโรค NCDs  

ดงันัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั จงึก าหนดแผนการด าเนินงาน

พฒันาอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั สรา้งเสรมิสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย โดยการด าเนินงาน



๗ 

เน้นกระบวนการพฒันาระบบและกลไกในการด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิใีหส้ามารถจดัการไดอ้ย่างต่อเนื่อง

และเกิดความยัง่ยนืในระดบัพื้นที่โดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครอืข่าย โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๒ 

กลุ่มพื้นที่ คือ พื้นที่เป้าหมายเดิม ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ จงัหวัด ได้แก่ จงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง 

พระนครศรอียุธยา สุพรรณบุร ีชลบุร ีบุรรีมัย ์กาฬสนิธุ ์อุบลราชธานี สุราษฎรธ์านี ภูเก็ต ตรงั และสงขลา 

ซึง่จากผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ที่จ าเป็นต้องมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและยงัพบโอกาสในการพฒันา

ด้านสุขลกัษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหารรมิบาทวถิี รวมถึงการพฒันานวตักรรมด้านสุขาภบิาลอาหาร 

เช่น การปกปิดอาหาร   ในพื้นทีด่ าเนินการอาหารรมิบาทวถิ ีและสรา้งต้นแบบของพื้นที่ด าเนินงานอาหาร

รมิบาทวถิทีี่ได้มาตรฐานโดยอาศยัระบบและกลไกในการด าเนินงานของภาคเีครอืข่ายในระดบัพืน้ทีใ่นการ

จดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี และเพื่อเป็นการขยายพืน้ทีด่ าเนินการรวมถงึทดลองใชร้่างเกณฑ์

มาตรฐานอาหารรมิทบาทวถิทีีไ่ดผ้่านการพจิารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาจากพืน้ทีด่ าเนินการในปี 

๒๕๖๑ ไปทดลองใชเ้พื่อศกึษาความเหมาะสมของเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีในพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม ่

๑๒ จงัหวดั โดยคดัเลอืกพืน้ทีต่ามเกณฑ ์ดงันี้  

๑. เป็นพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิทีีถู่กต้องตามกฎหมาย คอืมกีารประกาศเป็นจุดผ่อนผนัใน

การจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

 ๒. เป็นแหล่งท่องเทีย่ว          

 ๓. ภาคเีครอืขา่ยมคีวามพรอ้มและส่วนรว่มในการพฒันา  

๔. เป็นพื้นที่ไม่ซ ้ากบัจงัหวดัด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี ในปี ๒๕๖๑ ได้แก่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

แพร ่ชยันาท ลพบุร ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรปราการ ขอนแก่น นครพนม ชยัภูม ิยโสธร กระบี ่และสตูล โดย

การด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ เน้นการพฒันาตน้แบบการจดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีและรปูแบบ

ในการขยายผลการด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิีสู่ระดบัพื้นที่โดยการสรา้งความร่วมมอืของภาคเีครอืข่าย 

โดยศึกษาระบบและกลไกการพฒันาอาหารรมิบาทวถิี และยกระดบัสู่มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิีทัง้ด้าน

สุขลกัษณะ ความปลอดภยั และส่งเสรมิการบรโิภคอาหารทีม่คีุณภาพดา้นโภชนาการ มกีารจ าหน่ายอาหาร

ประเภทผกั ผลไม้มากขึ้น รวมถึงการส่งเสรมิให้เกิดมาตรการทางสงัคม และสร้า งกระแสสงัคมเพื่อให้

ผูบ้รโิภคเขา้มามสี่วนร่วมและพทิกัษ์สทิธติวัเองได ้และก าหนดเป็นนโยบายระดบัพืน้ที่เพื่อน าไปสู่นโยบาย

ในระดบักระทรวงสาธารณสุข ในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั ทีเ่น้นการส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่าย 

และการบรโิภค ผกั ผลไมท้ี่ปลอดภยัอย่างเพยีงพอ ในพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี และเพื่อให้เกิด

ความยัง่ยนืโดยการขยายรปูแบบการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิใีนพืน้ทีอ่ื่นใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 



๘ 

เพื่อให้เกิดการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิีที่ได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และส่งเสรมิสุขภาพ

อนามยั ของประชาชนอยา่งยัง่ยนื  

 ๒. วิสยัทศัน์ กรอบแนวคิด และวตัถปุระสงค ์

กรอบแนวคิด 

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ปญัหาของการจัดการอาหารริมบาทวิถีในปจัจุบัน พบว่า ไม่มี

ฐานขอ้มูลอาหารรมิบาทวถิใีนภาพรวมของประเทศสถานที่ตัง้อาหารรมิบาทวถิทีี่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

ขาดรูปแบบ และมาตรฐานในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ีไม่มกีฎหมายในการควบคุมการจ าหน่ายอาหาร

รมิบาทวิถี การพฒันายงัขาดความต่อเนื่องในการพฒันาของพื้นที่และความร่วมมอืของภาคีเครอืข่าย        

ทีย่งัไมช่ดัเจน จงึจ าเป็นตอ้งด าเนินการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั สรา้งเสรมิสุขภาพ และ

สนบัสนุนการท่องเทีย่วไทย 

          กิจกรรมในการด าเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ กิจกรรมหลัก 

ประกอบดว้ย 

๑) พฒันาต้นแบบพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิสีรา้งเสรมิสุขภาพ และผ่านเกณฑม์าตรฐาน

อาหารรมิบาทวถิ ี

๒) พฒันารูปแบบของระบบและกลไกในการจดัการพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีโดยความ

รว่มมอืของภาคเีครอืขา่ย 

๓) พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ และประชาชนที่ใช้บรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีในการปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกัผลไมป้ลอดภยัอย่างเพยีงพอ ๔๐๐ กรมั 

๔) จดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุขในการขบัเคลื่อนพืน้ที่ด าเนินงาน อาหาร

รมิบาทวถิสีรา้งเสรมิสุขภาพ และผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

โดยด าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คอื กลุ่มเป้าหมายเดมิที่ด าเนินการในปี ๒๕๖๑ จ านวน 

๑๒ จงัหวดั ได้แก่ เชยีงใหม่ ล าปาง พระนครศรอียุธยา สุพรรณบุร ีชลบุร ีบุรรีมัย ์กาฬสนิธุ์ อุบลราชธานี        

สุราษฎรธ์านี ภูเกต็ ตรงั และสงขลา ทีจ่ าเป็นต้องมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและยงัพบโอกาสในการพฒันา

ด้านสุขลกัษณะของสถานที่จ าหน่ายอาหารรมิบาทวถิี รวมถึงการพฒันานวตักรรมด้านสุขาภบิาลอาหาร 

เช่น การปกปิดอาหาร ในพื้นที่ด าเนินการอาหารรมิบาทวถิี และสร้างต้นแบบของพื้นที่ด าเนินงานอาหาร   

รมิบาทวถิทีี่ได้มาตรฐานโดยอาศยัระบบและกลไกในการด าเนินงานของภาคเีครอืข่ายในระดบัพืน้ทีใ่นการ

จดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีและพืน้ทีข่ยาย จ านวน ๑๒ พืน้ที ่ไดแ้ก่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ชยันาท 

ลพบุร ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรปราการ ขอนแก่น นครพนม ชยัภูม ิยโสธร กระบี ่สตูล โดยเป็นการขยายผล



๙ 

การทดลองใชเ้กณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีโดยพืน้ทีเ่ดมิเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching) เน้นการแปลกเปลีย่น

เรยีนรู้ร่วมกนั โดยมกีลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานผ่านภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้องตัง้แต่ระดบัเจ้าหน้าที ่

ได้แก่ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

ผูป้ระกอบการ ประชาชน และนักท่องเทีย่ว โดยผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ ตัง้แต่วตัถุดบิ (ผกั ผลไม ้และเนื้อสตัว)์ 

ปลอดภยั การบรกิารอาหารรมิบาทวถิทีีไ่ดม้าตรฐาน (มติสิุขภาพ มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และมติวิฒันธรรม) 

และประชาชนสามารถเขา้ถงึและได้บรโิภคอาหารรมิบาทวถิทีี่สะอาด ปลอดภยั รวมถงึมคีวามรอบรู้ด้าน

สุขภาพ (Health literacy) ในการเลอืกบรโิภคอาหารไดอ้ย่างถูกต้อง มกีารปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมเพิม่การ

บรโิภคผกัผลไมป้ลอดภยัอยา่งเพยีงพอ ๔๐๐ กรมั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อพฒันาตน้แบบพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิสีรา้งเสรมิสุขภาพทีเ่น้นส่งเสรมิการจ าหน่าย 

และบรโิภคผกัผลไม ้ทีป่ลอดภยัอยา่งเพยีงพอ และผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิี 

๒. เพื่อพฒันารปูแบบของระบบและกลไกในการจดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีโดยการ

สรา้งความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ย 

๓. เพื่อส่งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health literacy) ของประชาชนทีใ่ชบ้รกิารอาหารรมิบาทวถิ ี

ใหม้คีวามรู ้และมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกัผลไมป้ลอดภยัอย่างเพยีงพอ ๔๐๐ กรมั 

๔. เพื่อจดัท าข้อเสนอเชงินโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุขในการขบัเคลื่อนพื้นที่ด าเนินงาน

อาหารรมิบาทวิถีสร้างเสรมิสุขภาพ ที่เน้นส่งเสรมิการจ าหน่าย และบรโิภคผกัผลไม้ ที่ปลอดภยัอย่าง

เพยีงพอ และผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี



๑๐ 

 ๓. ยทุธศาสตรใ์นการด าเนินงาน พฒันาอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food) ในการด าเนินงาน ดงันี้ 

๑. พฒันานโยบายการด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิสีรา้งเสรมิสุขภาพ ที่เน้นส่งเสรมิการจ าหน่าย 

และบรโิภคผกัผลไม ้ทีป่ลอดภยัอยา่งเพยีงพอ และผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิี 

๒. พฒันารปูแบบการส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไม ้และลดหวาน มนั เคม็ในพื้นทีด่ าเนินงานอาหาร

รมิบาทวถิ ี

๓. พฒันาต้นแบบการจดัการพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวิถี และรูปแบบในการขยายผลการ

ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิสีู่ระดบัพืน้ทีโ่ดยการสรา้งความรว่มมอืของภาคเีครอืขา่ย 

๔. พฒันากฎหมายการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และมาตรฐานอาหารริมบาทวิถ ี

(อาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ : Street Food Good Health) 

๕. พฒันารูปแบบการสื่อสารสาธารณะด้านสุขาภบิาลอาหาร ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานอาหาร 

รมิบาทวถิ ีและการส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไม ้และลดหวาน มนั เคม็ 

๖. พฒันาฐานข้อมูลอาหารรมิบาทวิถีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การด าเนินงานอาหารรมิบาทวิถีของ

ประเทศไทย เพื่อส่งเสรมิดา้นมติสิุขภาพ มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และมติวิฒันธรรม 

 

 ๔. งบประมาณท่ีได้รบัการสนับสนุน 

งวดงาน/เงนิ ระยะเวลา ค่าใชจ้่าย รวม 

งวดที ่๑ ๑๗ มถุินายน – ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ๒,๐๘๓,๖๕๕.๐๐.- ๒,๐๘๓,๖๕๕.๐๐.- 

งวดที ่๒ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑,๘๓๐,๖๕๕.๐๐.- ๑,๘๓๐,๖๕๕.๐๐.- 

งวดที ่๓ ๑๗ พฤษภาคม – ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ๑๘๕,๕๖๙.๙๓.- ๑๘๕,๕๖๙.๙๓.- 

 รวม ๔,๐๙๙,๘๗๙.๙๓.- ๔,๐๙๙,๘๗๙.๙๓.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 ๕. บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ไดก้ าหนดแผนการด าเนินงาน

พฒันาอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั สรา้งเสรมิสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย โดยการด าเนินงาน

เน้นกระบวนการพฒันาระบบและกลไกในการด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี(Street Food Good Health)     

ให้สามารถจดัการได้อย่างต่อเนื่องและเกดิความยัง่ยนืในระดบัพืน้ที่  โดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครอืข่าย

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการอาหารอาหารรมิบาทวถิ ีส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

ศูนยอ์นามยัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งระดบัจงัหวดั เช่น การท่องเที่ยว เกษตร พฒันาชุมชน และพาณิชย์

จงัหวดั เป็นต้น ) โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายด าเนินงานพฒันาเป็น ๒ กลุ่มคอืพืน้ที่เดมิ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

จ านวน ๑๒ จงัหวดั และพืน้ทีใ่หม ่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ อกีจ านวน ๑๒ แห่ง ดงันี้ 

 

สรปุกิจกรรมส าคญัท่ีด าเนินงาน 

(๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจดัการอาหารริมบาทวิถี เพื่อชี้แจง     

แนวทางการด าเนินงานพฒันาอาหารรมิบาทวถิีและก าหนดขอบเขตในการพฒันามาตรฐานและยกระดบั 

เป็นต้นแบบอาหารริมบาทวิถี ปี๒๕๖๒ พื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ จ านวน ๑ ครัง้ ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย กลุ่มเจา้หน้าที่จากส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ศูนยอ์นามยั ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชมรม/สมาคมผูป้ระกอบการถนนอาหารรมิบาทวถิ ีจ านวน ๑๕๐ คน 

(๒) ติดตามการพฒันาพื้นที่เป้าหมายเดมิ ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๖ แห่ง พบว่ามีการขยายพื้นที่

ด าเนินการภายในจงัหวดัจ านวน ๘ แห่ง ได้แก่ (๑)จงัหวดัสุราษฏรธ์านี จากถนนตเีหลก็ (ตลาดศาลเจ้า) 

ขยายสู่ตลาดท่าเรอืเกาะ ถนนตลาดใหม่ เทศบาลนครสุราษฏรธ์านี (๒)จงัหวดัตรงั จากถนนรื่นรมย ์(ตลาด

เซน็เตอรพ์อยด)์ ขยายสู่ถนนคนเดนิสถานีรถไฟตรงั เทศบาลนครตรงั (๓)จงัหวดัอุบลราชธานี ตลาดโต้รุ่ง

คุณภาพ (ถนนราชบุตร) ขยายสู่(๓.๑)ถนนคนเดนิเทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมือง (๓.๒)ถนนคนเดนิ

เขมราฐฏรธ์านี  อ.เขมราฐ (๓.๓)ถนนอาหารน ้ายนื อ.น ้ายนื (๓.๔)ถนนคนเดนิแม่น ้าสองส ีอ.โขงเจยีม และ

(๔)จงัหวดัสุพรรณบุร ีถนนขุนไกรไนท์ฟู้ด อ.เมอืง ขยายสู่ตลาดหน้าองค์อนุสรณ์ดอนเจดยี์ อ.ดอนเจดยี ์

ทัง้นี้พื้นที่ขยายทัง้ ๘ แห่งได้เห็นรูปแบบในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทอย่างเป็น

รปูธรรม เพื่อกระตุน้และส่งเสรมิการท่องเทีย่วและเศรษฐกจิของชุมชน 

(๓) ตดิตามพืน้ทีเ่ป้าหมายเดมิ ในการพฒันาพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิตีามมาตรฐานอาหาร

รมิบาทวถิ ีและการส่งเสรมิให้มกีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั โดยกระบวนการพฒันาเน้นให้

พืน้ทีเ่ดมิ (ปี ๒๕๖๑) รกัษาคุณภาพและพฒันาต่อยอด รวมถงึเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching) ด าเนินงานในพืน้ที่



๑๒ 

เป้าหมายใหม ่โดยการด าเนินงานใชก้ระบวนการวางแผนแบบมสี่วนร่วม (Appreciation Influence Control; 

AIC) เพื่อพฒันาตน้แบบพืน้ทีด่ าเนินการอาหารรมิบาทวถิสีรา้งเสรมิสุขภาพ ทีเ่น้นส่งเสรมิการจ าหน่ายและ

การบรโิภคผกัผลไมป้ลอดภยัทีเ่พยีงพอ และผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีโดยการด าเนินงานเน้น

การสรา้งการมสี่วนรว่มของภาคเีครอืขา่ยโดยมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นแกนหลกั 

(๔) ศกึษาสถานการณ์ ระบบและกลไกการจดัการอาหารรมิบาทวถิใีนพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่และเยีย่ม

เสริมพลังพื้นที่เป้าหมายใหม่จ านวน ๑๒ แห่ง ในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีโดยการด าเนินงานใช้

กระบวนการวางแผนแบบมสี่วนร่วม (Appreciation Influence Control; AIC) เพื่อพฒันาต้นแบบพื้นที่

ด าเนินการอาหารรมิบาทวถิสีรา้งเสรมิสุขภาพ ทีเ่น้นส่งเสรมิการจ าหน่ายและการบรโิภคผกัผลไมป้ลอดภยั

ทีเ่พยีงพอ และผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิี โดยการด าเนินงานเน้นการสรา้งการมสี่วนร่วมของ

ภาคเีครอืข่ายโดยมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชมรมผูป้ระกอบการอาหารเป็นแกนหลกัในระหว่างการ

พฒันา 

(๕) ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีแ่ละภาคเีครอืข่ายผูป้ระกอบการอาหาร

รมิบาทวถิรีะหว่างพื้นที่เดมิ ปี ๒๕๖๑ และพื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒ (Learning by doing) เพื่อ

แลกเปลีย่นเรยีนรูถ้อดบทเรยีนเพื่อพฒันาระบบและกลไกการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิีอย่างยัง่ยนื

รวมถงึรปูแบบในการขยายผลการพฒันาอาหารรมิบาทวถิโีดยกลไกของราชการส่วนทอ้งถิน่ ส าหรบัน าไป

ขยายผลในพืน้ทีพ่ฒันาอาหารรมิบาทวถิอีื่นๆ ใหเ้กดิความยัง่ยนื จ านวน ๒ ครัง้ ๓๐๐ คน 

(๖) จดัท าสื่อประชาสมัพนัธ์ด้านความปลอดภยัอาหาร มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี (ผ้ากนัเป้ือน) 

“อาหารสะอาด ปลอดภยั เพิม่ผกั-ผลไม”้ จ านวน ๒,๐๐๐ ชุด ,แผ่นพบั “การบรโิภคผกั ผลไม ้ปลอดภยัอย่าง

เพียงพอ” จ านวน ๑๗,๐๐๐ แผ่น และชุดนิทรรศการ (Roll up) “การเลอืก ล้าง ผกั ผลไม้ปลอดภยั”        

เพื่อเผยแพร่และส่งเสรมิความรอบรู้ ดา้นสุขภาพ (Health literacy) ส าหรบัเจา้หน้าที ่ผูป้ระกอบการอาหาร

รมิบาทวถิ ีและผูบ้รโิภค 

(๗) จดักิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy)ของผู้บริโภคและ

ผูป้ระกอบการในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั อย่างเพยีงพอ ๔๐๐ กรมั จ านวน 

๒๔ แห่ง 

(๘) การเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหารในพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีและการตรวจประเมนิ

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี จ านวน ๒๔ แห่ง  

(๙) จดัท าฐานขอ้มูลแหล่งวตัถุดบิในพื้นที่ถนนอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food Good Health) 

เป้าหมายปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งวตัถุดบิผกั ผลไมใ้หส้ะอาด ปลอดภยั จ านวน ๒๔ แห่ง 



๑๓ 

 (๑๐) ประชุมคณะท างานขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีจ านวน ๑ 

ครัง้ โดยม ีดร.สาธติ ปิตุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นทีป่รกึษาและแพทยห์ญงิพรรณ

พมิล วปิุลากร อธบิดกีรมอนามยั เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานราชการ       

รฐัวสิากิจ สถาบนัการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสรุปความก้าวหน้าการขบัเคลื่อนการพฒันาและ

ยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี๒๔ แห่ง 

(๑๑) การสรา้งนวตัิกรรมการป้องกนั COVID-19 พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีพื้นที่ที่ไม่ปิด

ด าเนินการ) จ านวน ๑๐ แหง่ (มมีาตรการทีใ่ชป้้องกนั COVID-19 ปจัจยัความส าเรจ็ นวตักิรรมหรอืต้นแบบ

ทีส่ามารถเป็นแบบอยา่งได)้ 

 (๑๒) เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้การป้องกันCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร 

ประชาชน และผู้บรโิภคในพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)จ านวน ๒๔ แห่ง ทางกลุ่ม Line 

Street Food / Facebook  โดยไดร้บัสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

(๑๓) การประเมนิผมความรอบรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ(Health Literacy)ของประชาชนที่ใช้

บรกิารอาหารรมิบาทวถิใีห้มคีวามรูแ้ละมกีารปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการบรโิภคผกั ผลไม้ปลอดภยั อย่าง

เพยีงพอ ๔๐๐ กรมั  

(๑๔) การศกึษาวจิยัประเมนิผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตรจ์ากการด าเนินการพฒันาอาหารรมบาทวถิี

ของพืน้ที ่ 

(๑๕) การพัฒนาข้อมูลวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนให้เกิด

มาตรการหรอืนโยบายทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชนบรโิภคผกั ผลไมท้ีป่ลอดภยัอยา่งเพยีงพอ  

(๑๖) การจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่ายและ

การบรโิภคผกั ผลไมท้ีป่ลอดภยัอย่างเพยีงพอและผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีในพืน้ทีจ่ดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิ ี

 

 สรปุผลงานเทียบกบัตวัช้ีวดั 

๑. ยงัไม่สามารถท าให้เกิดมาตรการหรอืนโยบายระดบัท้องถิ่นในการส่งเสรมิให้มกีารจ าหน่าย

อาหารรมิบาทวิถีปลอดภยั และส่งเสรมิการจ าหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภยัที่ได้มาตรฐาน อย่างน้อย ๑๒ 

มาตรการหรอืนโยบาย เนื่องจากเกดิสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่

สามารถผลกัดยัใหเ้กดิแผนงานรองรบันโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



๑๔ 

ขอ้ ๔ สุขภาพดวีถิีใหม่ ให้สถานประกอบการปรบัปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน ๗๖ จงัหวดั(อาหาร     

รมิบาทวถิ ี: Street food good health จงัหวดัละ ๑ แห่ง) 

๒. เกดิต้นแบบแหล่งจ าหน่ายและแหล่งใหบ้รกิารอาหารรมิบาทวิถปีลอดภยั จ านวน ๑๕ แห่ง ซึง่

เป็นศูนยเ์รยีนรูท้ี่สามารถขยายผลต่อได้ แต่ยงัไม่ได้ด าเนินการติดตามประเมนิผล/ถอดบทเรยีน โดยมี

รายชื่อศูนยเ์รยีนรูด้งันี้ ได้แก่ ๑.ถนนขุนไกรไนท์ฟู้ด จ.สุพรรณบุร ี ๒.ตลาดประมงท่าเรอืพล ีจ.ชลบุร ี       

๓.ตลาดต้นยาง จ.กาฬสนิธุ์ ๔.ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ (ราชบุตร) จ.อุบลราชธานี ๕.ถนนคนเดนิเซราะกราว จ.

บุรรีมัย ์ ๖.ถนนตเีหลก็ (ตลาดศาลเจา้) จ.สุราษฏรธ์านี ๗.ถนนคนเดนิภูเกต็ หลาดใหญ่ จ.ภูเกต็ ๘.ถนน

รื่นรมย(์ตลาดเซน็เตอรพ์อยด)์ จ.ตรงั ๙.ตลาดโต้รุ่งประตูชยั จ.แพร่ ๑๐,ถนนคนเดนิชุมแพ จ.ขอนแก่น        

๑๑.ถนนคนเดนิชยัภมู ิจ.ชยัภูม ิ๑๒.ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมอืงยโสธร ๑๓.ถนนคนเดนิบา้นวดัสงิห ์จ.ชยันาท 

๑๔.ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ ์๑๕.ตลาดเยน็ เยน็ จ.สตูล  

๓. มรีะบบและกลไกในการด าเนินงานของภาคเีครอืข่ายในระดบัพืน้ที่ในการจดัการอาหารรมิบาท

วถิโีดยมอีงคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นแกนน าหลกั โดย พืน้ทีเ่ป้าหมายเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching) เน้นการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั โดยมกีลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานผ่านภาคเีครอืข่ายทีเ่กี่ยวขอ้งทุกระดบั เกดิ

แบ่งรปูแบบการจดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิเีพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืนออกเป็น ๖ รปูแบบ (๑)

แบบปิดถนน (๒)แบบไม่ปิดถนน (๓)แบบพืน้ทีเ่ฉพาะ (๔) L=local (คนพืน้ทีใ่ชบ้รกิาร) (๕) T=tourism(

รองรบัการท่องเทีย่ว) (๖) L + T = (คนพืน้ที+่นกัท่องเทีย่ว) 

๔. ยงัไม่สามารถท าให้เกิดข้อมูลวชิาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่ใช้สนับสนุนการขบัเคลื่อนให้เกิด

มาตรการ/นโยบายที่ส่งเสรมิให้ประชาชนได้บรโิภคผกัผลไมท้ี่ปลอดภยัอย่างเพยีงพอ แต่มเีอกสารขอ้มูล

การศกึษางานอาหารรมิบาทวถิ ี๒ เรือ่ง ไดแ้ก่         

 (๔.๑)การประเมนิผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี พบว่า

ผู้ประกอบการอาหารรมิบาทวถิี(street food)ใช้แหล่งเงนิทุนส่วนตวัมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๓ 

รองลงมาคอืแหล่งเงนิกู้จากธนาคาร รอ้ยละ ๑๑.๕๘ และเงนิกู้นอกระบบ รอ้ยละ ๓.๓๙  ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่

ทีม่าใชบ้รกิารเป็นผูบ้รโิภคในทอ้งถิน่ รอ้ยละ ๕๕.๔๗ นักท่องเทีย่วไทย รอ้ยละ ๓๗.๔๗ และ นักท่องเทีย่ว

ต่างชาต ิรอ้ยละ ๕.๐๗  ประเดน็ทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิอาหารรมิบาทวถิ(ีstreet food good health) มาก

ไดแ้ก่ สถานการณ์ Covid-19 และการประชาสมัพนัธส์่งเสรมิการท่องเทีย่วของภาครฐั ส าหรบัความเชื่อมัน่

ในการด าเนินธุรกจิในย่านการคา้ของอาหารรมิบาทวถิ ีพบว่าผูป้ระกอบการยงัมคีวามเชื่อมัน่ในการด าเนิน

ธุรกจิไตรมาสปจัจบุนัเมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อนหน้า  ส าหรบัขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการอาหารรมิบาท  



๑๕ 

วถิใีหภ้าครฐัแก้ไขปญัหาและส่งเสรมิสนับสนุนผู้ประกอบการในระยะสัน้ ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ/์กระตุ้น

การการท่องเทีย่ว การจดัหากองทุน/เงนิทุนหมุนเวยีน และการกระตุน้เศรษฐกจิใหด้ขีึน้  

(๔.๒)การประเมนิผลความรู ้ความเขา้ใจ ความรอบรูด้้านสุขภาพ(Health Literacy)และความพงึ

พอใจของผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่มาใช้บริการพื้นที่ด าเนินการอาหารริมบาทวิถี เกี่ยวกับด้าน

สุขลกัษณะของอาหารรมิบาทวถิแีละการบรโิภคผกัผลไม ้ปลอดภยั พบว่าผู้ประกอบการอาหารรมิบาทวถิี

ส่วนใหญ่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภบิาลอาหาร “อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย : Clean Food Good 

Taste” ๑๒ ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ ๙๙.๒๙ โดยใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ด ดา้นสุขวทิยาส่วนบุคลล ดา้นจดัการขยะ

มลูฝอย และดา้นอุปกรณ์และภาชนะ  ส าหรบัแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสุขาภบิาล

อาหาร เช่น การมอบป้าย “อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย ” การมอบประกาศนียบตัรให้แก่ร้านค้า และการ

ประกวดแผงจ าหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภยั เป็นต้น ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจดา้นภาพลกัษณ์ ในระดบั

มากถงึมากทีสุ่ดไดแ้ก่ มทีางเลอืกการใชบ้รกิารหลายรปูแบบ เช่น มแีผงจ าหน่ายผกัผลไม ้ปลอดภยั มทีีน่ัง่

ทาน ซือ้กลบัไปบรโิภคได ้รอ้ยะ ๖๓.๓ สถานทีส่ะอาด รอ้ยละ ๖๐.๕ และมกีารใหบ้รกิารแบบวถิใีหม่ (New 

Normal) รอ้ยละ ๖๐.๒ ดา้นการใหบ้รกิารพบว่าราคาอาหารมคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณสนิคา้ รอ้ยละ ๗๔.๐ 

มป้ีายแสดงราคาชดัเจน ร้อยละ ๗๒.๑ และผู้ประกอบการอาหารมสีุขลกัษณะที่ดี (สวมใส่ผ้ากันเป้ือน     

สวมหน้ากากอนามยั ใชอุ้ปกรณ์หยบิจบัอาหาร) รอ้ยละ ๖๙.๖ 

๕.ยงัไม่สามารถด าเนินการให้ผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารในพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ   

มคีวามรู้และมีแนวโน้มปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย และมีแนวโน้มปรบั

พฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาวะและมวีถิชีวีติทีม่สีุขภาวะ อย่างน้อยรอ้ยละ ๖๕ แต่มกีารศกึษา

ส ารวจข้อมูลและการส่งเสรมิความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ ๑)ผลส ารวจแหล่งจ าหน่ายวตัถุดิบ ๒๔ แห่ง 

พบว่าผลการเฝ้าระวงัสารเคมตีกคา้งในพชืผกั ผลไม ้จ านวน ๓ ครัง้พบว่าไม่พบหรอืพบในระดบัปลอดภยั 

๒) การส่งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพ พบว่า ผูป้ระกอบการมคีวามรูใ้นการคดัเลอืกแหล่งผลติ ปลอดภยัใน

พื้นที่จากแหล่งที่ผ่านการรบัรองจากหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที่ น่าเชื่อถอื และผู้ประกอบการและ

ผูบ้รโิภคมคีวามตระหนกัในการเลอืก การลา้งและการบรโิภคผกั ผลไมท้ีส่ะอาดปลอดภยั 

๖) ยงัไมส่ามาถด าเนินการใหเ้กดิ ขอ้เสนอเชงินโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสรมิให้

มกีารจ าหน่ายอาหารรมิบาทวิถี และการบรโิภคผักผลไม้ที่ปลอดภยัได้ในปรมิาณที่อย่างเพียงพอตาม

ขอ้แนะน า อย่างน้อย ๑ นโยบาย พรอ้มเตรยีมเสนอต่อผู้บรหิารกกระทรวงเพื่อพจิารณา แต่มกีารจดัท า

ขอ้มลู ดงันี้ ๑) ขอ้มลูการบรหิารจดัการอาหารรมิบาทวถิ ี๖ รแูปบบ ๒) ขอ้เสนอเชงินโยบาย และการสื่อสาร



๑๖ 

พฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี๓) ได้ค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหาร

รมิบาทวถิขีองกระทรวงสาธารณสุข ๔) ได(้รา่ง)ยทุธศาสตร ์: การพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี 

สรปุปัญหาอปุสรรคและการแก้ไข 

ตามโครงการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิีปลอดภยั สร้างเสรมิสุขภาพและสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวไทย พื้นที่เป้าหมาย จ านวน ๒๔ จงัหวดั และมพีื้นที่ถนนอาหารรมิบาทวถิีในจงัหวดัที่มีความ

ต้องการพฒันาแบบคู่ขนานอีก ๘ จงัหวดั คือ นครสวรรค์ สมุทรสาคร  กาญจนบุร ี นครปฐม  ราชบุร ี

จนัทบุร ีระยองและนครราชสมีา  ท าใหจ้งัหวดัทีต่้องการพฒันาคู่ขนานไม่สามารถใช้งบประมาณทีไ่ดร้บัการ

จดัสรรจาก สสส. ไดเ้น่ืองจากไม่ไดอ้ยู่ในเป้าหมายพืน้ทีต่ามโครงการฯ  การแก้ไขปญัหาโดยประสานงาน

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ศูนยอ์นามยั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชมรม

ผู้ประกอบการอาหารรมิบาทวิถีและภาคีเครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง จดัหางบประมาณในพื้นที่สนับสนุนการ

ขบัเคลื่อนการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 

 สรปุการก ากบัติดตาม 

ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิีปลอดภยัสร้าง

เสรมิสุขภาพและสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ได้ก าเนินการตามแผน ดงันี้ 1. รายงานความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานตามแผนการปฏบิตังิาน สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 2. ผูร้บัผดิชอบรายงานความก้าวหน้ากจิกรรมส าคญั 

และส่งแผนการด าเนินงานเดอืนละ 1 ครัง้ 3. ประชุมคณะท างานเพื่อตดิตามความก้าวหน้ากจิกรรมส าคญั 

และวางแผนการด าเนินงานรายเดือน เดือนละ 1 ครัง้  4. ประชุมคณะบริหารจดัการเพื่อรายงาน

ความก้าวหน้า ตดิตามและวางแผนการขบัเคลื่อนโครงการทุก 3 เดอืน 5. รายงานความก้าวหน้าผลการ

ด าเนินงานกิจกรรมส าคญัแบบรายเดอืน ต่อ สสส. ในส่วนประเด็นที่ยงัไม่ได้ด าเนินการคือ รายงาน

ความกา้วหน้าผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ สสส. 

 สรปุการใช้จ่ายงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่การเงินส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า กรมอนามัย ได้ควบคุม ก ากับ การใช้จ่าย

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนและระเบยีบการเบกิจ่ายงบประมาณของทางราชการ โดยไดร้บังบประมาณ 

เป็นเงนิ ๓,๙๑๔,๓๑๐.-บาท รายจ่ายทัง้สิ้น ๔,๐๙๙,๘๗๙.๙๓ บาท ยอดคงเหลือ ๖๗,๔๓๐.๐๗ บาท 

ยอดเงนิทีต่อ้งขอเบกิเพิม่จาก สสส. ๑๘๕,๕๖๙.๙๓ บาท ไม่มดีอกเบีย้รบั เนื่องจากงบประมาณทีไ่ดร้บัจาก 

สสส. เป็นเงนินอกงบประมาณ กรมอนามยัต้องน าเข้าบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั เพื่อรองรบัระบบการ

บรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) ตามหนังสอืกระทรวงการคลงัด่วนที่สุด   

ที ่กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๕๑ ลงวนัที ่๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๗  



๑๗ 

๖. ตารางสรปุการด าเนินงานท่ีส าคญัเทียบกบัตวัช้ีวดั 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

๑. เกดิมาตรการหรอืนโยบาย

ระดบัท้องถิน่ในการส่งเสรมิให้

มีการจ าหน่ายอาหารริมบาท

วถิีปลอดภยั และส่งเสรมิการ

จ าหน่ายผกั ผลไม้ปลอดภยัที่

ได้มาตรฐาน อย่างน้อย ๑๒ 

มาตรการหรอืนโยบาย 

๑)ประชุ ม เชิงปฏิบัติก ารภาคี

เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ในการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food) 

เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

พัฒนาอาหารริมบาทวิถี  และ

ก าหนดขอบเขตในการพัฒนา

มาต ร ฐ าน  แล ะยกระดับ เ ป็ น

ต้นแบบอาหารริมบาทวิถี ในปี 

๒๕๖๒ จ านวน ๑ ครัง้ ๑๕๐ คน 

๒)ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และ

พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีแ่ละภาคี

เครอืข่ายผู้ประกอบการอาหารรมิ

บาทวถิรีะหว่างพืน้ทีเ่ดมิ และพืน้ที่

เป้าหมายใหม่ (Learning by 

doing)เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ถอด

บทเรยีนเพื่อพฒันาระบบและกลไก

การพัฒนาการจัดการอาห าร      

ริม บ าท วิ ถี อ ย่ า ง ยั ง่ ยื น  ใ น ปี 

๒๕๖๒ -๒๕๖๓ จ านวน ๒ ครัง้ 

๓๐๐ คน 
 

ยังไม่สามารถท าให้เกิดมาตรการ

หรือนโยบายระดับท้องถิ่นในการ

ส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายอาหารริม

บาทวิถีปลอดภัย และส่งเสริมการ

จ าหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยที่ ได้

มาตรฐาน อย่างน้อย ๑๒ มาตรการ

หรอืนโยบาย เนื่องจากมสีถานการณ์

ระบาดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้

หลายพืน้ทีข่าดความต่อเนื่องและปิด

การจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี 

แต่สามารถผลกัดนัใหเ้กดิ 

๑)แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้น

ของกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ 

(อา้งองิผลงานตวัชีว้ดัที ่๑ หน้า ๔๘) 

ขอ้ ๔ สุขภาพดวีถิใีหม ่

-ให้สถานประกอบการปรบัปรุงผ่าน

เกณฑม์าตรฐานจ านวน ๗๖ จงัหวดั

(อาหารรมิบาทวถิ ี: Street food 

good health จงัหวดัละ ๑ แห่ง) 

๒)เกณฑ์การพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานอาหารริมบาทวิถีตาม

เกณฑ์มาตรฐาน ๔ มิติ (สุขภาพ 

เศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม) 

 



๑๘ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

๓)ส่ ง เสริมการใช้มาตรการทาง

กฎหมายให้มีการจ าหน่ายอาหาร      

รมิบาทวถิทีีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

(จดุผ่อนผนั) 

๔)ส่งเสรมิให้พื้นที่จดับรกิารอาหาร     

ริมบาทวิถีผ่านมาตรฐาน “อาหาร

สะอาด รสชาตอิรอ่ย  

๕) ส่งเสรมิให้มเีมนูชูสุขภาพ ใน

พืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี

๖) ส่งเสรมิใหม้พีืน้ทีส่ าหรบัจ าหน่าย

ผกั ผลไมป้ลอดภยั 

๗) ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังความ

ปลอดภยัดา้นอาหารอยา่งสม ่าเสมอ 

๘) ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลโยและ

นวตักรรมดา้นสุขาภบิาลอาหาร 

๙) ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการอาหาร

ตอ้งมคีวามรูท้นัสถานการณ์ และ

ผ่านการอบรมสุขาภบิาลอาหาร 

๑๐) ส่งเสรมิการใชภ้าชนะบรรจุ

อาหารทีป่ลอดภยั และไมไ่ด้

ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร 

๑๑) ส่งเสรมิใหม้กีารจดับรกิาร       

ชอ้นกลาง ส าหรบัรา้น/แผงที่

จดับรกิารนัง่รบัประทานอาหาร 

๑๒) ส่งเสรมิใหม้กีารจดับรกิารอ่าง

ลา้งมอื/เจลแอลกอฮอลเ์จล 



๑๙ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

๒.เกิดต้นแบบแหล่งจ าหน่าย

และแหล่งให้บรกิารอาหารรมิ

บาทวิถีปลอดภยั จ านวน ๑๒ 

แห่ง  และเป็นศูนย์เรียนรู้ที่

สามารถขยายผลต่อได ้จ านวน

๑๒ แ ห่ ง  ร ว ม ทั ้ง ติ ด ต า ม

ประเมนิผล/ถอดบทเรยีน 

๑)มกีารตดิตามพืน้ทีเ่ป้าหมายเดมิ

ในการพฒันาตามมาตรฐานอาหาร

ริมบาทวิถีและยกระดับให้เ ป็น

ต้นแบบ(model)ในการถ่ายทอด

การพัฒนา เพื่ อ ขยายพื้ นที่ ใ น

จงัหวดั จ านวน ๖ แห่ง 

๒)เยี่ยมเสรมิพลงัพื้นที่เป้าหมาย

ใหมใ่นการพฒันาอาหารรมิบาทวถิี

โดยการด าเนินงานใช้กระบวนการ

ว า ง แ ผ น แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 

(Appreciation Influence Control; 

AIC) เพื่อพฒันาต้นแบบพื้นที่

ด าเนินการอาหารริมบาทวถิีสร้าง

เสริมสุขภาพ ที่เน้นส่งเสริมการ

จ าหน่ายและการบรโิภคผกัผลไม้

ปลอดภัยที่เพียงพอจ านวน ๑๒ 

แห่ง 

๓)สุ่มติดตามและประเมนิผลการ

พัฒนาอาหารริมบาทวิถีในพื้นที ่

รวมถงึประเมนิพื้นที่ต้นแบบแหล่ง

จ าหน่าย และแหล่งบรกิารอาหาร

รมิบาทวถิปีลอดภยั และศกึษา  

รูปแบบในการขับ เคลื่ อนการ

พัฒนาขอ งพื้ นที่ เ ป้ าหมาย  ที่

สามารถเป็นศูนย์เรยีนรูแ้ละขยาย

ผลไดแ้ละพฒันาสู่การจดัท า 

 

เกดิต้นแบบแหล่งจ าหน่ายและแหล่ง

ให้บรกิารอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั 

จ านวน ๑๕ แห่ง ซึง่เป็นศูนยเ์รยีนรูท้ี่

สามารถขยายผลต่อได้ แต่ยงัไม่ได้

ด าเนินการติดตามประเมนิผล/ถอด

บทเรียน โดยมีรายชื่อศูนย์เรียนรู้ 

ดงันี้ 

๑. ถนนขนุไกรไนทฟู้์ด  

   จ.สุพรรณบุร ี

๒. ตลาดประมงท่าเรอืพล ี 

   จ.ชลบุร ี

๓. ตลาดตน้ยาง  

   จ.กาฬสนิธุ ์

๔. ตลาดโตรุ้ง่คุณภาพ (ราชบุตร)  

   จ.อุบลราชธานี 

๕. ถนนคนเดนิเซราะกราว 

   จ.บุรรีมัย ์

๖. ถนนตเีหลก็(ตลาดศาลเจา้) 

   จ.สุราษฏรธ์านี 

๗.ถนนคนเดนิภเูกต็ หลาดใหญ่ 

   จ.ภเูกต็ 

๘.ถนนรื่ นรมย์ ( ตลาดเซ็น เตอร์

พอยด)์   จ.ตรงั 

๙.ตลาดโตรุ้ง่ประตูชยั จ.แพร่ 

๑๐,ถนนคนเดนิชุมแพ จ.ขอนแก่น 

๑๑.ถนนคนเดนิชยัภมู ิจ.ชยัภมู ิ

๑๒.ตลาดโตรุ้ง่เทศบาลเมอืงยโสธร 



๒๐ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

ฐ านข้อ มู ล อ าห า ร ริม บ าทวิถ ี

(Street Food) ของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ . ถ น น ค น เ ดิ น บ้ า น วั ด สิ ง ห ์        

จ.ชยันาท 

๑๔ .ถนนคน เดิน เทศบาล เมือ ง

ประจวบครีขีนัธ ์  จ.ประจวบครีขีนัธ ์

๑๕.ตลาดเยน็ เยน็  จ.สตูล  

(อา้งองิผลงานตวัชีว้ดัที ่๒ หน้า ๕๒) 

ผลการติดตามประเมินผลและถอด

บทเรยีน 

๑) พืน้ทีเ่ดมิเป้าหมาย ๖ แห่ง  

๑ .๑ )  เ กิด ร ะบบและกล ไกกา ร

ด าเนินงานของภาคเีครอืขา่ยในระดบั

พื้นที่ในการจดัการอาหารรมิบาทวถิี 

โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแกนน าหลกั 

๑.๒) เกิดระบบพี่เลี้ยง (Coaching) 

ระหว่างพืน้ทีพ่ฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี 

เช่น จงัหวดัตรงั จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  

เ ป็นต้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน โดยมกีลุ่มเป้าหมายในการ

ด า เนินงานผ่ านภาคีเครือข่ายที่

เกีย่วขอ้งทุกระดบั 

๑.๓) เกิดนวตักรรมด้านสุขาภิบาล

อาหาร เช่น การปกปิดอาหาร ที่ดูด

ควนั(ป้ิงย่าง) การลดการใช้พลาสตกิ 

เป็นต้น โดยพบโอกาสในการพฒันา

อยา่งต่อเนื่อง 

 



๒๑ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

๑.๔) เกดิมาตรการในการส่งเสรมิให้

มกีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไม้

ปลอดภยั  

๒) พืน้ทีใ่หมเ่ป้าหมาย ๑๒ แห่ง  

โดยศึกษาสถานการณ์ และถอด

บทเรยีนการจดัการอาหารรมิบาทวถิ ี 

๒.๑) ศึกษารูปแบบการจดัการพื้นที่

ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี ให้ได้

มาตรฐาน 

๒.๒) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห ์

รปูแบบและกลไกเชงิบูรณาการ เพื่อ

พฒันาสู่รูปแบบในการขยายผลการ

พฒันาอาหารรมิบาทวถิโีดยใช้กลไก

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

๒.๓)ส่งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพ 

(Health Literacy) ของผูป้ระกอบการ

และผูบ้รโิภค ดา้นอาหารปลอดภยั 

๓) ผลการสุ่มตดิตามและประเมนิผล

การพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีนพืน้ที ่ 

๓.๑) พื้นที่เดิม (ปี ๒๕๖๑) รักษา

คุณภาพและพัฒนาต่อยอดรวมถึง

เป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ด าเนินงาน

ในพื้นที่ เ ป้ าหมาย ใหม่ โ ดยการ

ด าเนินงานใช้กระบวนการวางแผน

แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  ( Appreciation 

Influence Control : AIC) 

 



๒๒ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

๓ .๒ ) รู ป แบบก า ร จัด ก า รพื้ น ที่

ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิเีพื่อการ

พฒันาออกเป็น ๖ รปูแบบ 

(๑)แบบปิดถนน  

(๒)แบบไมปิ่ดถนน 

(๓)แบบพืน้ทีเ่ฉพาะ 

(๔) L=local (คนพืน้ทีใ่ชบ้รกิาร) 

(๕)T=tourism(รองรบัการท่องเทีย่ว) 

(๖)L + T = (คนพืน้ที+่นกัท่องเทีย่ว) 

๓.๓) ติดตามความก้าวหน้าตรวจ

ปร ะ เ มิน แ ล ะ ใ ห้ ค า แน ะน า เ พื่ อ

ยกระดบัสู่เกณฑม์าตรฐานอาหารรมิ

บาทวิถี และการส่งเสริมให้มีการ

จ าห น่ ายแล ะบริโภคผัก  ผล ไม้

ปลอดภยัในพื้นที่ด าเนินงานอาหาร

รมิบาทวถิ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

๓. ระบบและกลไกเชงิบรูณา

การในการส่งเสรมิและขยาย

ผลในระดบัพืน้ทีใ่นการพฒันา

อาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั 

และส่งเสรมิการบรโิภคผกั 

ผลไมป้ลอดภยั ในพืน้ที่

ด าเนินการอาหารรมิบาทวถิ ี

อยา่งน้อย ๑ ระบบ 

๑)ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ

พฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีแ่ละ

ภาคเีครอืข่ายผูป้ระกอบการ

อาหารรมิบาทวถิรีะหว่างพืน้ที่

เดมิ และพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่ 

(Learning by doing) จ านวน ๒ 

ครัง้ ๓๐๐ คน 

๒)จดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้

พืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาท

วถิใีนพืน้ทีเ่ป้าหมาย (ใหม)่ ๑๒ 

แห่ง เพื่อด าเนินการ 

๓)ถอดบทเรยีน/เยีย่มเสรมิพลงั

พืน้ที ่ ด าเนินการอาหารรมิบาท

วถิพีืน้ทีเ่ดมิจ านวน ๖ แห่งและ

พืน้ทีข่ยายในจงัหวดัพืน้ทีเ่ดมิ ๗ 

แห่ง 

๔)ศกึษาสถานการณ์ และระบบ

และกลไกการจดัการอาหารรมิ

บาทวถิใีนพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่  

จ านวน ๑๒ แห่ง 

 

เกดิระบบและกลไกเชงิบรูณาการใน

การส่งเสรมิและขยายผลในระดบัพืน้ที่

ในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิี

ปลอดภยั และส่งเสรมิการบรโิภคผกั 

ผลไมป้ลอดภยั ในพืน้ทีด่ าเนินการ

อาหารรมิบาทวถิ ีอยา่งน้อย ๑ ระบบ 

คอื การขบัเคลื่อนโดยองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่รว่มกบัการมสี่วนรว่มของ

ภาคเีครอืข่าย 

๑)ผลการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้

เจา้หน้าทีแ่ละภาคเีครอืขา่ย

ผูป้ระกอบการ 

๑.๑)มกีารบรูณาการด าเนินงานพฒันา

อาหารรมิบาทวถิ ีระหว่างภาคี

เครอืขา่ย ในการพฒันามาตรฐานและ

ยกระดบัสู่ตน้แบบพืน้ทีจ่ดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั 

๑.๒)พฒันารปูแบบของระบบและกลไก

ในการจดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิ

บาทวถิ ีโดยการสรา้งความรว่มมอืของ

ภาคเีครอืข่าย ส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

สนบัสนุนเศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว

ไทยอยา่งยัง่ยนื ถอืเป็นความทา้ทาย

และโอกาสใหมข่องการพฒันาอาหาร

รมิบาทวถิ ี

 

 



๒๔ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

  ๑.๓)การน าเทคโนโลยแีละนวตักรรม

เพื่อการป้องกนัโควคิ-๑๙ ในถนน

อาหารรมิบาทวถิ ีเช่น QR code เมนูชู

สุขภาพ ,อ่างลา้งมอืแบบเทา้เหยยีบ

ดว้ยน ้า+สบู่ , การออกแบบการปกปิด

อาหาร , เพิม่ช่องทางการช าระเงนิ 

เป็นตน้ 

๒)ผลประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่

เป้าหมายใหมจ่ านวน ๑๒ แห่ง 

๒.๑)ปจัจยัความส าเรจ็ : การบรหิาร

จดัการโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

และความรว่มมอืของผูป้ระกอบการ

อาหาร 

๒.๒)องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็น

แกนน าหลกัในพฒันาโดยมศีูนย์

อนามยัและส านกังานสาธารณสุข

จงัหวดัสนบัสนุนดา้นวชิาการ 

๒.๓)ชมรมผู้ประกอบการถนนอาหาร

รมิบาทวถิ ีมสี่วนส าคญัในการผลกัดนั

การพฒันาใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

๒.๔)ถนนอาหารรมิบาทวถิแีต่ละพื้นที่

มีจุดเด่น จุดขายที่แตกต่างกันแต่ใน

ด้านสุ ขลักษณะทุกพื้นที่ ใช้ เกณฑ์

มาตรฐาน Clean Food Good Taste 

และเกณฑ์มาตรฐาน Street food 

good health  

 



๒๕ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

  ๒.๕)การหาอัตลกัษณ์อาหารถิ่น เมนูชู

สุขภาพและเพิม่พื้นที่จ าหน่ายผกัผลไม ้       

๒ .๖ ) ก า ร เพิ่ มบทบาทและ รับฟ ัง

ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค                

๒.๗)เพิ่มความถิ่ในการเฝ้าระวังความ

ปลอดภยัอาหารอย่างน้อยปีละ ๓ ครัง้ 

๓)ผลการถอดบทเรียนพื้นที่เดิม ๕ 

แห่ง 

๓.๑)ทุกพื้นที่มีแผนการพัฒนาและ

ยกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ีเช่น 

-แผงลอยจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ ์

CFGT และการปกปิดอาหาร ๑๐๐% 

-การจัดโซนจ าหน่ายสินค้าประเภท

อาหารและไมใ่ช่อาหาร  

-การอบรมผูส้มัผสัอาหารตามหลกัสูตร

การสุขาภบิาลอาหารผูส้มัผสัอาหาร 

-ทุกพื้นทีต่้องประกาศเป็นจุดผ่อนผนัฯ 

ตามกฎหมาย 

๓.๒)พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ

บรโิภคผัก ผลไม้ ในพื้นที่ด าเนินงาน

อาหารรมิบาทวถิ ี 

๓.๓)พื้นที่เดมิเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) 

เน้นการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนั โดย

มกีลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานผ่าน

ภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทุกระดบั 

 ๓.๔)ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้

บรโิภคอาหารรมิบาทวถิทีีส่ะอาด 



๒๖ 

ตวัชีว้ดัโครงการ กจิกรรมการด าเนินงานทีส่ าคญั ผลงานทีเ่กดิขึน้เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดั 

  ปลอดภัย รวมถึงมีความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ (Health literacy) ในการเลอืก

บรโิภคอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

๓.๕)ผู้ประกอบการและผู้บรโิภค ไดร้บั

การสื่อสารการสรา้งความรูด้า้นสุขภาพ

(Health Literacy) ดา้นอาหารปลอดภยั 

เพื่อให้เกิดการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม

เพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

๔)ผลการศกึษาสถานการณ์และระบบ

และกลไกการจดัการอาหารรมิบาทวถิ ี

๑๒ แห่ง  

๔.๑)ยงัพบพื้นที่ยงัจดัตัง้ในที่หรอืทาง

สาธารณะทีย่งัไมถู่กตอ้งตามกฏหมาย 

๔.๒)ด้านสุขลกัษณะทุกพื้นทีใ่ช้เกณฑ์

มาตรฐาน Street food good health 

ในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน 

๔.๓)ต้อ ง เพิ่มการ เ ฝ้ าระวังความ

ปลอดภยัดา้นอาหาร 

๔.๔)มคีวามตระหนักด้านสุขภาพและ

สิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 

๔.๕)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

แกนน าหลกัในการพฒันาและยกระดบั

โดยมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้การ

สนับส นุน  เช่น  สาธารณสุข  การ

ท่ อ ง เที่ ย ว  เ กษตร  พัฒนาชุ มชน 

พาณชิย ์ฯลฯ     

                       



๒๗ 

ตวัชีว้ดัโครงการ กจิกรรมการด าเนินงานทีส่ าคญั ผลงานทีเ่กดิขึน้เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดั 

๔. มขี้อมูลวิชาการอย่างน้อย 

๒ เรื่อ ง ที่ ใช้สนับสนุนการ

ขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการ/

นโยบายทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชน

ได้บรโิภคผกัผลไมท้ี่ปลอดภยั

อยา่งเพยีงพอ 

๑)การศึกษาวิจัยประเมินผล

กระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จาก

การด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยงัไม่สามารถท าให้เกิดข้อมูลวชิาการ

อย่างน้อย ๒ เรื่อง ที่ใช้สนับสนุนการ

ขบัเคลื่อนให้เกิดมาตรการ/นโยบายที่

ส่งเสรมิใหป้ระชาชนไดบ้รโิภคผกัผลไม้

ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ แต่มขี้อมูล

การศึกษางานอาหารริมบาทวิถี ๒ 

เรือ่ง ไดแ้ก่  

( ๑ ) ก า ร ป ร ะ เ มิน ผ ล ก ร ะ ท บ เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์จากการด าเนินงาน
อาหารรมิบาทวถิ ีพบว่าผูป้ระกอบการ
อาหารรมิบาทวถิ(ีstreet food)ใชแ้หล่ง
เงนิทุนส่วนตวัมากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 
๘๔.๒๓ รองลงมาคือแหล่งเงินกู้จาก
ธนาคาร รอ้ยละ ๑๑.๕๘ และเงนิกู้นอก
ระบบ ร้อยละ ๓.๓๙  ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นผู้บริโภคใน
ท้องถิ่น ร้อยละ ๕๕.๔๗ นักท่องเที่ยว
ไทย รอ้ยละ ๓๗.๔๗และ นักท่องเทีย่ว
ต่างชาต ิรอ้ยละ ๕.๐๗  ประเดน็ทีม่ผีล
ต่อการด าเนินธุรกิจอาหารรมิบาทวิถี
(street food good health) มากไดแ้ก่ 
สถานการณ์ Covid-19 และการ
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ของภาครฐั ส าหรบัความเชื่อมัน่ในการ
ด าเนินธุรกิจในย่านการค้าของอาหาร
รมิบาทวิถี  พบว่าผู้ประกอบการยงัมี
ความเชื่อมัน่ในการด าเนินธุรกจิ      

 



๒๘ 

ตวัช้ีวดัโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานท่ีส าคญั ผลงานท่ีเกิดขึน้เมื่อเทียบกบัตวัช้ีวดั 

  ไตรมาสปจัจุบนัเมื่อเทียบกับไตรมาส

ก่อนหน้า ส าหรับข้อเสนอแนะของ

ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถีให้

ภ าค รัฐ แก้ ไ ขป ัญหาแล ะส่ ง เ ส ริม

สนับสนุนผู้ประกอบการในระยะสัน้ 

ได้แก่ การประชาสมัพันธ์/กระตุ้นการ

การท่อง เที่ยว การจัดหากองทุน /

เงินทุนหมุนเวียน และการกระตุ้น

เศรษฐกจิใหด้ขีึน้ 

๒) ประเมินผลความรู้ ความ

เข้าใจ ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ

(Health literacy) ของ

ผูป้ระกอบการคา้และผูบ้รโิภค 

การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ 

ค ว า ม ร อ บ รู้ ด้ า น สุ ข ภ าพ ( Health 

Literacy) แ ล ะ ค ว า มพึ ง พ อ ใ จ ข อ ง

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่มาใช้

บรกิารพื้นที่ด าเนินการอาหารรมิบาท

วถิ ีเกี่ยวกบัดา้นสุขลกัษณะของอาหาร

ริมบาทวิถีและการบริโภคผักผลไม ้

ปลอดภยั พบว่าผู้ประกอบการอาหาร

ริม บ า ท วิ ถี ส่ ว น ใ ห ญ่ ปฏิบั ติ ต า ม

ข้อก าหนดด้านสุ ข าภิบาลอาหาร 

“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean 

Food Good Taste” ๑๒ ขอ้ คดิเป็น

รอ้ยละ ๙๙.๒๙ โดยใหค้วามส าคญัมาก 

ที่สุด ด้านสุขวิทยาส่วนบุคลล ด้าน

จดัการขยะมูลฝอย และด้านอุปกรณ์

และภาชนะ  ส าหรับแรงจูง ใจให้

ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด

ดา้นสุขาภบิาลอาหาร เช่น  การมอบ 



๒๙ 

ตวัชีว้ดัโครงการ กจิกรรมการด าเนินงานทีส่ าคญั ผลงานทีเ่กดิขึน้เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดั 

  ป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ” 

การมอบประกาศนียบตัรให้แก่ร้านค้า 

และการประกวดแผงจ าหน่ายอาหาร

สะอาด ปลอดภยั เป็นต้น ผูใ้ชบ้รกิารมี

ความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ ใน

ร ะ ดับ ม า ก ถึ ง ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่  มี

ทางเลือกการใช้บริการหลายรูปแบบ 

เช่น มแีผงจ าหน่ายผกัผลไม ้ปลอดภยั 

มทีี่นัง่ทาน ซื้อกลบัไปบรโิภคได้ รอ้ยะ 

๖๓.๓ สถานที่สะอาด ร้อยละ ๖๐.๕ 

และมกีารให้บรกิารแบบวถิใีหม่ (New 

Normal)  ร้ อ ย ล ะ  ๖๐ .๒  ด้ า นก า ร

ให้บริการพบว่าราคาอาหารมีความ

เหมาะสมกับปริมาณสินค้า ร้อยละ 

๗๔.๐ มป้ีายแสดงราคาชดัเจน รอ้ยละ 

๗๒.๑ และผู้ประกอบการอาหารมี

สุขลักษณะที่ดี (สวมใส่ผ้ากันเป้ือน 

สวมหน้ากากอนามยั ใช้อุปกรณ์หยบิ

จบัอาหาร) รอ้ยละ ๖๙.๖  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

ตวัชีว้ดัโครงการ กจิกรรมการด าเนินงานทีส่ าคญั ผลงานทีเ่กดิขึน้เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดั 

๕.ผู้บริโภคที่มาใช้บริการใน

พืน้ที่ด าเนินงานอาหารรมิบาท

วิ ถี ต้ น แ บ บ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ        

มี แ น ว โ น้ ม ป รั บ เ ป ลี่ ย น

พฤติกรรมเพิ่มการบรโิภคผกั 

ผลไมป้ลอดภยั และมแีนวโน้ม

ปรบัพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภค

อาหารเพื่อสุขภาวะและมีวิถี

ชีวิตที่มีสุขภาวะ อย่างน้อย

รอ้ยละ ๖๕ 

 

๑) ส ารวจแหล่งจ าหน่ายวตัถุดบิ
พื้นที่ถนนอาหารริมบาทวิถ ี
จ านวน ๒๔ แห่ง  
๒) ส่งเสริม ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy) ของ
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 
ดา้นอาหารปลอดภยั เพื่อใหเ้กดิ
การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่ม
การบริโภคผกั ผลไม้ปลอดภัย 
โดยรูปแบบของกิจกรรมเป็น
ตามความต้องการของแต่ละ
พื้ น ที่  โ ด ยกิ จ ก ร ร ม เ น้ น ใ ห้
ผู้ประกอบการมีการคัดเลือก
แหล่งผลติ และมกีารจ าหน่ายผกั 
ผลไมป้ลอดภยั รวมถงึผู้บรโิภค
ในการ เลือกและบริโภคผัก 
ผลไมป้ลอดภยั จ านวน๒๔ แห่ง 
๓) จัดการรณรงค์สื่อสารสร้าง
ความรอบรูด้้านสุขภาพ (Health 
literacy) แก่ผูป้ระกอบการ และ
ประชาชนผู้บริโภคด้านอาหาร
ปลอดภัย และการบริโภค ผัก 
ผลไม้ปลอดภัย จ านวน ๒๔ 
แห่ง 

ยงัไม่สามารถด าเนินการให้ผู้บริโภค

ที่มาใช้บริการ ในพื้นที่ด า เนินงาน

อาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ มคีวามรูแ้ละ

มแีนวโน้มปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่ม

การบรโิภคผกั ผลไม้ปลอดภยั และมี

แนวโน้มปรบัพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภค

อาหารเพื่อสุขภาวะและมวีถิชีวีติทีม่สีุข

ภาวะ อยา่งน้อยรอ้ยละ ๖๕ แต่  

๑)ผลส ารวจแหล่งจ าหน่ายวตัถุดบิ  

๒๔ แห่ง 

๑ . ๑ ) เ ป็ น ต ล า ด  ป ร ะ เ ภ ท ที่  ๑             

(มโีครงสรา้งอาคาร)จ านวน  ๔๙ แห่ง 

ผลการประเมนิตลาด พบว่าผ่านระดบั   

( ๑ ) พื้ น ฐ า น     ๑ ๙   แ ห่ ง                 

( ๒ ) ดี            ๒ ๓   แ ห่ ง               

(๓) ดมีาก                    ๗     แห่ง 

๑.๒)เป็นตลาด ประเภทที่ ๒(ไม่มี

โครงสร้างอาคาร)จ านวน  ๖ แห่ง ผล

การประเมินตลาด พบว่าผ่านระดับ   

( ๑ ) พื้ น ฐ า น     ๓   แ ห่ ง                   

(๒) ดี                      ๒    แห่ง    

(๓) ดีมาก                     ๑   แห่ง 

ผลกา ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ส า ร เ คมีต กค้ า ง        

ในพชืผกั ผลไม้ จ านวน ๓ ครัง้พบว่า

ไมพ่บหรอืพบในระดบัปลอดภยั 

 

 



๓๑ 

ตวัชีว้ดัโครงการ กจิกรรมการด าเนินงานทีส่ าคญั ผลงานทีเ่กดิขึน้เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดั 

  ๒)ผลการส่ง เสริมความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ ๒๔ แห่ง  

๒.๑)ผู้ประกอบการมีความรู้ในการ

คดัเลือกแหล่งผลิต ปลอดภยัในพื้นที่

จ า ก แหล่ ง ที่ ผ่ า นก า ร รับ ร อ ง จ าก

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

น่าเชื่อถอื 

๒.๒)ผู้ประกอบการมกีารจ าหน่ายผกั 

ผลไม้ปลอดภัยโดยมคีวามรู้เรื่องการ

เลือกซื้อผกั ผลไม้ที่สะอาด ปลอดภยั 

และการล้างผักตามค าแนะน าของ

กระทรวงสาธารณสุขทีม่ปีระสทิธภิาพ 

๒.๓)ผู้บริโภคได้ความรู้ในการเลือก 

การล้างและการบริโภคผัก ผลไม้ที่

สะอาดปลอดภัย ผ่านช่องทางต่างๆ 

เช่น แผ่นพบั อินโฟกราฟฟิค วดีทีศัน์

ลา้งผกั 

๒.๔)ถนนอาหารริมบาทวิถีให้ความ

ตระหนั ก  ในการ เพิ่มพื้ นที่ แ หล่ ง

จ าหน่าย และการปรุง ประกอบ ผัก 

ผลไมท้ีส่ะอาดปลอดภยั  

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

ตวัชีว้ดัโครงการ กจิกรรมการด าเนินงานทีส่ าคญั ผลงานทีเ่กดิขึน้เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดั 

  ๓)ผลการรณรงคส์ื่อสารสรา้งความรอบ

รูด้า้นสุขภาพ ๒๔ แห่ง  

๓.๑)ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมี

ความตระหนกัในการเลอืก การลา้งและ

การบรโิภคผกั ผลไมท้ีส่ะอาดปลอดภยั  

๓.๒)จัดกิจกรรมรณรงค์ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเพิ่มการบริโภคผัก ผลไม ้

ปลอดภัย จ านวน ๒๔ ครัง้  โดยมี

ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ความ

สนใจเขา้รว่มกจิกรรมเป็นจ านวนมาก 

-การเลอืกซือ้ผกั ผลไมป้ลอดภยั 

-สาธติการลา้งผกั ผลไมป้ลอดภยั 

-ส า ธิ ต เ ม นู ชู สุ ข ภ า พ  ก า ร ป รุ ง 

ประกอบการอาหารจากผัก ผลไม ้

ปลอดภยั 

๓.๓)สรา้งกลไก และแรงจงูใจใหอ้งคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการหรือ

นโยบาย ในการส่ ง เ ส ริม ให้มีก า ร

จ า ห น่ า ย  ผ ล ไ ม้ ป ล อ ด ภัย  ที่ ไ ด้

มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

ตวัชีว้ดัโครงการ กจิกรรมการด าเนินงานทีส่ าคญั ผลงานทีเ่กดิขึน้เมือ่เทยีบกบัตวัชีว้ดั 

๖.ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับ

กระทรวงสาธารณสุขในการ

ส่ ง เ ส ริม ให้มีก า รจ าห น่ าย

อาหารริมบาทวิถี และการ

บรโิภคผกัผลไม้ที่ปลอดภยัได้

ในปรมิาณทีอ่ย่างเพยีงพอตาม

ข้ อ แ น ะ น า  อ ย่ า ง น้ อ ย  ๑ 

นโยบาย พร้อมน าเสนอต่อ

ผู้ บ ริ ห า ร ก ร ะ ท ร ว ง เ พื่ อ

พจิารณา 

๑)รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล และ

สรปุผลการบรหิารจดัการอาหาร 

รมิบาทวถิี และการส่งเสรมิการ

บรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

๒ )ป ร ะ ชุ มภ าคี เ ค รือ ข่ า ยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อคืนข้อมูลและให้

ขอ้เสนอแนะ และพจิารณา (ร่าง) 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมถึง

สื่ อ ส า ร ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ

ประชาสัมพันธ์นโยบายการ

พัฒนาอาหารริมบาทวิถีของ

กระทรวงสาธารณสุ ขสู่ ก า ร

ปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่

๓ ) จั ด ท า ค า สั ่ ง แ ต่ ง ตั ้ ง

คณะท า ง านขับ เ คลื่ อ นกา ร

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

อาหารรมิบาทวิถีของกระทรวง

สาธารณสุข 

 

ยงัไม่สามาถด าเนินการให้เกดิขอ้เสนอ
เชงินโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุข
ในการส่งเสรมิให้มกีารจ าหน่ายอาหาร
รมิบาทวถิี และการบรโิภคผกัผลไม้ที่
ปลอดภยัไดใ้นปรมิาณที่อย่างเพยีงพอ
ตามข้อแนะน า อย่างน้อย ๑ นโยบาย 
พรอ้มเตรยีมเสนอต่อผูบ้รหิารกระทรวง
เพื่อพจิารณาแต่มกีารจดัท าขอ้มลูดงันี้ 
๑) ได้ข้อมูลการบรหิารจดัการอาหาร
รมิบาทวถิ ี๖ รแูปบบ                    
๒) ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย และการ
สื่อสารพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี         
๓ )  ไ ด้ ค า สั ง่ แ ต่ ง ตั ้ง คณ ะท า ง า น
ขับเคลื่ อนการพัฒนาและยกระดับ
มาต รฐ านอาหา ร ริมบ าทวิถี ข อ ง
กระทรวงสาธารณสุข                     
๔) ได้(ร่าง)ยุทธศาสตร ์: การพฒันา
อาหารรมิบาทวถิ ี                     
(๔.๑)พฒันานโยบายยกระดบัอาหาร
รมิบาทวถิ ี              
(๔.๒)พัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนา
อาหารรมิบาทวถิ ี              
(๔.๓)พัฒนากฎหมายการจ าหน่าย
สนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ       
(๔.๔)เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไก
ความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ย 
(๔.๕)พฒันาระบบเฝ้าระวงัด้านความ

ปล อดภัย ข อ ง อ าห า ร ริม บ าท วิถ ี                            

(๔ . ๖ ) พัฒน า รู ปแบบการสื่ อ ส า ร

สาธารณะ 

 



๓๔ 

ข้อมลูแหล่งวตัถดิุบในพื้นท่ีถนนอาหารริมบาทวิถี(Street Food Good Health)  

เป้าหมายปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

 

ศนูยอ์นามยั ช่ือถนนอาหาร ริมบาท

วิถี 

ช่ือสถานท่ีซ้ือวตัถดิุบ 

เป็นส่วนใหญ่ 

ระดบัมาตรฐาน 
(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก) 

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่าซ้ือ) 

หมาย

เหตุ 

๑ 

เชยีงใหม่ 

( ๔ แห่ง) 

๑)ตลาดอนุสาร จ.

เชยีงใหม่ 

๑)ตลาดเมอืงใหม่  พืน้ฐานด ี  ดมีาก  

๒)กาดกองตา้ จ.ล าปาง ๑)ตลาดสด ทน.ล าปาง 

๒)ตลาดรษัฏา 

 พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 

๓)ถนนคนเดนิปาย  

จ.แม่ฮ่องสอน 

๑)ตลาดสด ทต.ปาย 

๒).ตลาดแสงทองอรา่ม 

๓)ตลาดกาดแลง 

 พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 

๔)ตลาดโตรุ้ง่เมอืงแพร ่จ.

แพร่ 

๑)ตลาดชมภูมิง่ 

๒)ตลาดบา้นทุ่ง 

๓)ตลาดสด ทม.แพร่ 

  พืน้ฐาน � ด ี�ดมีาก 

� พืน้ฐาน  � ด ี  ดมีาก 

� พืน้ฐาน  � ด ี  ดมีาก 

 

๒ 

พษิณุโลก 

ไมม่พีืน้ทีต่ามเป้าหมาย 

ในปี ๖๑-๖๓ 

   

๓ 

นครสวรรค ์

(๑ แห่ง) 

๕)ถนนคนเดนิบา้นวดัสงิห์ 

จ.ชยันาท 

๑)ตลาดเชา้ ถนนร่วมสุข 

๒)ตลาดคลองถมวดัสงิห ์ 
(ป.๒) 

๓)ตลาดนดัวนัจนัทร์  
วดัพานิชวนาราม (ป.๒) 

  พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

  พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

  พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 

๔ 

สระบุร ี

(๒ แห่ง) 

๖)ตลาดน ้ากรงุเก่า 

วดัท่าการอ้ง 

จ.พระนครศรอียธุยา 

๑)ตลาดเจา้พรหม 

๒)ตลาดไท 

 

 พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 พืน้ฐาน ด ี   ดมีาก 

 

ตลาด

ล าดบั๑

ก าลงั

ปรบัปรงุ 

๗)ตลาดโตรุ้ง่ล านารายณ์ 

จ.ลพบุร ี

๑).ตลาดสดชาญชยั 

๒) ตลาดศรเีจรญิ 

 พืน้ฐาน   ด ี ดมีาก 

 พืน้ฐาน   ด ี ดมีาก 

 

 



๓๕ 

ศนูยอ์นามยั ช่ือถนนอาหาร ริมบาท

วิถี 

ช่ือสถานท่ีซ้ือวตัถดิุบ 

เป็นส่วนใหญ่ 

ระดบัมาตรฐาน 
(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก) 

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่าซ้ือ) 

หมาย

เหตุ 

๕ 

ราชบุร ี

( ๖ แห่ง) 

๘)ถนนขุนไกรไนทฟู้์ด 

จ.สุพรรณบุร ี

๑) ตลาดสดเทศบาลเมอืง

(๑,๒,๓) สุพรรณบุร ี 

๒) ตลาดนดั 

วดัไชนาวาส(ตลาด

สายหยุด) (ป.๒) 

๓) แผงขายอาหารสด 

รมิเขือ่น 

๔) แผงขายอาหารสด 

วดัพระรปู 

 พืน้ฐาน   ด ี  ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน   ด ี  ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน   ด ี ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน   ด ี ดมีาก 

 

 

 

 

 

สาร

ปนเป้ือน 

ไมไ่ด้

ตรวจ 

 

๙)ถนนคนเดนิ ทม.

ประจวบฯ 

จ.ประจวบครีขีนัธ์ 

๑)ตลาดสดเทศบาลเมอืง

ประจวบครีขีนัธ.์.. 

๒)ตลาดรถไฟเมอืง

ประจวบครีขีนัธ ์(ป.๒) 

 พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน ด ี  ดมีาก 

 

๑๐)ถนนอาหารปลอดภยั 

ทน.สมทุรสาคร 

๑)ตลาดสดมหาไชย 

๒)ตลาดสดแมพ่่วง 
๓)ตลาดสด ทน.

สมทุรสาคร 

  พืน้ฐาน   ด ี ดมีาก 

  พืน้ฐาน   ด ี ดมีาก 

 พืน้ฐาน    ด ี ดมีาก 

 

๑๑)รา้นคา้กลางคนื  

องคพ์ระปฐมเจดยี ์ 

จ.นครปฐม 

๑)ตลาดทรพัยส์นิฯ

(ตลาดล่าง) 

๒) ตลาดทรพัยส์นิฯ

ตลาดบน) 

๓) ตลาดปฐมมงคล  

 พืน้ฐาน   ด ี  ดมีาก 

  

 พืน้ฐาน   ด ี ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน   ด ี  ดมีาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

ศนูยอ์นามยั ช่ือถนนอาหาร ริมบาท

วิถี 

ช่ือสถานท่ีซ้ือวตัถดิุบ 

เป็นส่วนใหญ่ 

ระดบัมาตรฐาน 
(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก) 

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่าซ้ือ) 

หมาย

เหตุ 

๑๒)ถนนคนเดนิ 

ปากแพรก 

จ.กาญจนบุร ี

๑)ตลาดสดเทศบาลเมอืง

กาญจนบุร ี 

๒)ตลาดนดัเรดซติี(้ป.๒) 

 พืน้ฐาน   ด ี ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน  ด ีดมีาก 

 

๑๓)กาดวถีชีุมชนคบูวั 

จ.ราชบุร ี

๑)ตลาดศรเีมอืง 

 
 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 

๖ 

ชลบุร ี

( ๓ แห่ง) 

๑๔)ตลาดประมง 

ท่าเรอืพล ี

จ.ชลบุร ี

๑) เรอืประมงเลก็ในพืน้ที่ 

๒) ตลาดใหม ่ชลบุร ี

๓) ตลาดวดักลาง 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 พืน้ฐาน  ดี ดมีาก 

 

๑๕)ถนนคนเดนิ  

ทต.แพรกษา 

จ.สมุทรปราการ 

๑) ตลาดสดแพรกษา 

๒) ตลาดนิคมบางป ู

๓) ตลาดสดปากน ้า 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 

๑๖)จ.ระยอง   พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

รอราย 

ละเอยีด 

๗ 

ขอนแก่น 

( ๒ แห่ง) 

๑๗)ตลาดตน้ยาง  

จ.กาฬสนิธุ ์

๑)ตลาดสดเทศบาลต าบล

ยางตลาด 
 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 

๑๘)ถนนคนเดนิชุมแพ 

จ.ขอนแก่น 

๑)ตลาดสดมหาราชพสัดุ

ชุมแพ(เอกชน) 
  พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 

 

๘ 

อุดรธานี 

( ๑ แห่ง) 

๑๙)ถนนคนเดนินครพนม 

จ.นครพนม 

๑)ตลาดสดเทศบาลเมอืง

นครพนม 

 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 

 

๙ 

นครราชสมีา 

(๒ แห่ง) 

๒๐)ถนนคนเดนิ 

เซราะกราว จ.บุรรีมัย ์

๑) ตลาดสดเทศบาล 

๒) ตลาดคา้ส่ง-คา้ปลกี

และตลาดไนทบ์าซาร ์

 พืน้ฐาน  ด ีดมีาก 

 

 พืน้ฐาน  ดี ดมีาก 

 

 



๓๗ 

ศนูยอ์นามยั ช่ือถนนอาหาร ริมบาท

วิถี 

ช่ือสถานท่ีซ้ือวตัถดิุบ 

เป็นส่วนใหญ่ 

ระดบัมาตรฐาน 
(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก) 

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่าซ้ือ) 

หมาย

เหตุ 

๒๑)ถนนคนเดนิชยัภูม ิ

จ.ชยัภูม ิ

๑)  ตลาดเทศบาล ๒  

๒) ห้างสรรพสินค้า เช่น 

แมคโคร โลตสั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 พืน้ฐาน  ดี ดมีาก 

 พืน้ฐาน  ดีดมีาก 

 

๑๐ 

อุบลราชธานี 

( ๒ แห่ง) 

๒๒)ตลาดโตรุ้ง่คุณภาพ 

(ราชบุตร) จ.อุบลราชธานี 

๑) ตลาดสดเทศบาล ๓ 

เทศบาลนคร

อุบลราชธานี 

๒) ตลาดสดเทศบาล 

วารนิช าราบ 

๓) ตลาดกลางคา้ส่ง 

เจรญิศร ีวารนิช าราบ 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

๒๓)ตลาดโตรุ้ง่ 

(ขา้งเทศบาล) 

ทม.ยโสธร  จ.ยโสธร 

๑)ตลาดสดเทศบาล๑ 

(ตลาดใหม)่ 

๒)ตลาดธนารกัษ์ 

(ตลาดเก่า) 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 

๑๑ 
นครศรธีรรมร

าช 

( ๓ แห่ง) 

๒๔)ถนนตเีหลก็(ตลาด

ศาลเจา้) จ.สุราษฏรธ์านี 

๑)ตลาดโพหวาย 

๒)ตลาดสด  

ทน.สุราษฏรธ์านี 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 

๒๕)ถนนคนเดนิภเูกต็  

หลาดใหญ่  จ.ภเูกต็ 

๑) ตลาดสดสาธารณะ๒ 

ทน.ภเูกต็ 

๒) ตลาดดาวทาวน์ 

๓) แมค็โครภเูกต็ 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 พืน้ฐาน ดี  ดมีาก 

 

 

๒๖)ถนนคนเดนิกระบี ่

จ.กระบี ่

๑)ตลาดสดมหาราช 

๒)แมก็โครกระบี ่

๓).ตลาดสด ทต.เขาพนม 

 พืน้ฐาน  ด ีดมีาก 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 พืน้ฐาน  ดี ดมีาก 

 

 



๓๘ 

ศนูยอ์นามยั ช่ือถนนอาหาร ริมบาท

วิถี 

ช่ือสถานท่ีซ้ือวตัถดิุบ 

เป็นส่วนใหญ่ 

ระดบัมาตรฐาน 
(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก) 

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่าซ้ือ) 

หมาย

เหตุ 

๑๒ 

ยะลา 

( ๓ แห่ง ) 

๒๗)ตลาดเซน็เตอรพ์อยด ์

ถนนรื่นรมย ์จ.ตรงั 

๑)ตลาดสด ทน.ตรงั 

๒)ตลาดสดท่ากลาง 

 พืน้ฐานด ี  ดมีาก 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

๒๘)ถนนคนเดนิ เพลนิกนิ

ของหรอย ยอ้นรอยบ่อ

ยาง 

จ.สงขลา 

๑) ตลาดทรพัยส์นิ 

พระมหากษตัรยิ ์ 

จงัหวดัสงขลา 

๒) ตลาดสดรถไฟ 

 

 พืน้ฐาน ด ี ดมีาก 

 

 

  พืน้ฐาน ดี ดมีาก 

 

๑๒ 

ยะลา 

( ๓ แห่ง ) 

๒๙)ตลาดเยน็ เยน็ จ.สตูล ๑) ตลาดสด ทต.ก าแพง 

๒) ตลาดนดัวนัพุธ (ป.๒) 

 พืน้ฐานด ี  ดมีาก 

 พืน้ฐานด ี  ดมีาก 

 

๑๓ 
กรุงเทพมหานคร 
( ๑ แห่ง) 

๓๐)กทม   พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 พืน้ฐานด ี ดมีาก 

 

สรปุ 

Street Food 

๓๐ แห่ง 

๑)ตลาด ประเภทที ่๑ 

จ านวน  ๔๙ แห่ง 

๑)พืน้ฐาน    ๑๙  แห่ง 

๒)ด ี          ๒๓   แห่ง 

๓)ดมีาก      ๗  แห่ง 

๑)พืน้ฐาน   ๒๒   แห่ง  รอ้ยละ ๔๐.๐๐ 

๒)ด ี         ๒๕   แห่ง  รอ้ยละ ๔๕.๔๕ 

๓)ดมีาก       ๘   แห่ง   รอ้ยละ ๑๔.๕๕ 

 ๒)ตลาด ประเภทที ่๒ 

จ านวน ๖  แห่ง 

๑)พืน้ฐาน      ๓  แห่ง 

๒)ด ี            ๒  แห่ง 

๓)ดมีาก        ๑  แห่ง 

๓)Modern Tread 

จ านวน  ๔  แห่ง 

  

ขอ้มลู  ณ  วนัที ่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓  

 

 

 



๓๙ 

 ๗. รายละเอียดผลการด าเนินงาน  

 ตวัช้ีวดัท่ี ๑  เกดิมาตรการหรอืนโยบายระดบัทอ้งถิน่ในการส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่ายอาหารรมิบาท

วถิีปลอดภยั และส่งเสรมิการจ าหน่ายผกั ผลไม้ปลอดภยั ที่ได้มาตรฐาน อย่างน้อย ๑๒ มาตรการหรอื

นโยบาย 

 -วนัที่ ๑๕-๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเซยี แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี จดัการประชุมภาคี

เครือข่ายในการพฒันาอาหารรมิบาทวิถีทัง้พื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่จ านวน ๒๔ แห่ง จ านวน ๑๕๐ คน 

สรปุผลการจดัประชุมพบว่า 

๑)มแีจงแนวทางขอบเขตการบูรณาการด าเนินงานพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ีระหว่างภาคเีครอืข่าย 

ในการพฒันามาตรฐานและยกระดบัสู่ต้นแบบพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั    

 ๒)มอบประกาศเกยีรตคิุณพืน้ที่การจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิีต้นแบบ ตามเกณฑม์าตรฐานอาหาร

รมิบาทวถิ ีจ านวน ๑๒ แห่ง 

 ๓)การพฒันาและยกระดบัอาหารรมิบาทวถิีเพื่อพฒันารูปแบบของระบบและกลไกในการจดัการ

พื้นที่ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี โดยการสร้างความร่วมมอืของภาคีเครอืข่าย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเศรษฐกจิและการท่องเที่ยวไทยอย่างยัง่ยนื ถอืเป็นความท้าทายและโอกาสใหม่ของการพฒันา

อาหารรมิบาทวถิ ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๖ กนัยายน ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า ศูนยอ์นามยัที ่๖ ชลบุร ีกรมอนามยั และ  

สสจ.สมุทรปราการ และเทศบาลต าบลแพรกษา ร่วมศกึษา/แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะบบกลไกการพฒันาอาหาร

รมิบาทวถิ ี(Street food good health) ณ ถนนคนเดนิเทศบาลต าบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ เพื่อจดัเกบ็



๔๐ 

ขอ้มลูการพฒันาการจดัอาหารรมิบาทวถิ ีทัง้ในดา้นมติสิุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิและวฒันธรรม สู่การพฒันา

ตามเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีพบว่า 

๑)นายกเทศมนตรแีละคณะผู้บรหิารเทศบาลมนีโยบายจดัท าโครงการถนนคนเดนิ เพื่อเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกจิและส่งเสรมิอาชพีให้กบัชุมชนในเขตเทศบาลได้มรีายได้เพิม่ขึน้ ตลอดจนประชาชนได้

บรโิภคสนิค้าในราคาทีป่ระหยดัค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง มแีผงค้า ๒๓๔ แผง (อาหาร ๑๐๐ แผง) และมี

การประกาศเป็นจดุผ่อนผนัฯ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

๒)มสีถานการณ์การจดัการอาหารรมิบาทวถิแีละมาตรการในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิพีืน้ทีใ่หม่ 

๒)จุดเด่น : เป็นพื้นที่ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  สินค้าราคาถูก มีป้ายแสดงราคาสินค้า         

มสี านกังานบรกิารถนนคนเดนิ มกีารจดับรหิารหอ้งน ้า อ่างลา้งมอื และส่งเสรมิเศรษฐกจิของชุมชน 

๓)สิง่ทีต่อ้งการพฒันา/ปรบัปรงุ : 

๓.๑)แผงลอยจ าหน่ายอาหารตอ้งผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste และมกีารพฒันาการ 

ปกปิดอาหาร 

   ๓.๒)การอบรมผูส้มัผสัอาหารตามหลกัสตูรการสุขาภบิาลอาหาร 

          ๓.๓)พืน้ทีป่ลอดภาชนะโฟมบรรจอุาหาร ๑๐๐% 

  ๓.๔)การหาอตัลกัษณ์ของอาหารถิน่ เพิม่พืน้ทีจ่ าหน่ายผกัผลไม้ปลอดภยั 

  ๓.๕)เพิม่ความถิใ่นการเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร 

  ๓.๖)การสรา้งชมรมผูป้ระกอบการอาหารรมิบาทวถิใีหเ้ขม้แขง็ 

  ๓.๗)การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละศกึษาดงูาน Street Food ตน้แบบ 

๓.๘)การปรบัปรงุหอ้งสุขา ณ จดุบรกิารโครงการถนนคนเดนิ ใหม้คีวามเพยีงพอต่อการใชบ้รกิาร 

๓.๙)การจดัหาสถานทีจ่อดรถใหเ้พยีงพอ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั รว่มกบัส านกังานสาธารณสุข 

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี  ส านักงานเทศบาลนครสุราษฏรธ์านี

และชมรมผู้ประกอบการคา้อาหารรมิบาทวถิ ี๒ พืน้ที่ คอืถนนตเีหลก็(ตลาดศาลเจา้)และตลาดท่าเรอืเกาะ 

เพื่อติดตามการขบัเคลื่อนการการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวิถีถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า)พื้นที่

เป้าหมายปี ๒๕๖๑ และศกึษาระบบและกลไกการขยายพื้นทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีไปยงัตลาดท่าเรอื

เกาะ เทศบาลนครสุราษฏรธ์านี พบว่า 

 จดุเด่นการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ : ถนนตเีหลก็(ตลาดศาลเจา้) 

 ๑)แผงจ าหน่ายอาหารผ่านการประเมนิมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๘๐% (ก่อนพฒันา๒๕%) 

 ๒)มนีวตักรรมการปกปิดอาหารและผูส้มัผสัอาหารผ่านการอบรมตามหลกัสูตรการสุขาภบิาลอาหาร

และตดิบตัรแสดงตนผูผ้่านการอบรมฯ 

 ๓)พืน้ทีป่ลอดภาชนะโฟมบรรจอุาหาร ๑๐๐% และรณรงค ์“ ถอืกุบ หิว้ชัน้ ” ลดขยะ 

 ๔)ถนนอาหารรมิบาทวถิปีลอดถงัขยะ(ผูป้ระกอบการรบัฝากขยะ) 

 ๕)สรา้งจดุ Landmark ของตลาดเป็นจดุ Check in ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

 ๖)ภาคเีครอืข่ายมคีวามพรอ้มในการพฒันาและยกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ีและสามารถเป็นพีเ่ลี้ยง 

(Coaching) เน้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั โดยมกีลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงานผ่านภาคเีครอืข่ายที่

เกีย่วขอ้ง 

 แผนการพฒันา 

 ๑)แผงจ าหน่ายอาหารผ่านการประเมนิมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%  

 ๒)รณรงคแ์ยกขยะและการใชถุ้งหิว้ยอ่ยสลายได ้

 ๓)ส่งเสรมิการจ าหน่าย ปรงุ ประกอบ  บรโิภคผกัผลไม ้ปลอดภยั เพิม่เมนูชสูุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 จดุเด่นการพฒันาพืน้ทีข่ยาย(ตลาดท่าเรอืเกาะ) 

 ๑)ภาคเีครอืขา่ยมคีวามพรอ้มในการเขา้รว่มพฒันาโดยมถีนนตเีหลก็(ตลาดศาลเจา้)เป็นต้นแบบ 

 ๒)ผู้ประกอบการอาหารผ่านการอบรมหลกัสูตรการสุขาภบิาลอาหาร ๑๐๐% โดยเกดิจากความ

ตอ้งการการพฒันาของผูป้ระกอบการอาหาร ซึง่เหน็ผลเชงิประจกัษ์จากการพฒันาตลาดศาลเจา้ 

 ๓)พืน้ทีจ่ าหน่ายอาหารบรรยากาศตดิรมิแมน่ ้าเป็นจดุขายเพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 

 แผนการพฒันา 

 ๑)แผงจ าหน่ายอาหารผ่านการประเมนิมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%  

 ๒)สรา้งอตัลกัษณ์และ Story อาหารพืน้ถิน่ 

 ๓)พฒันารปูแบบการจดัการด้านสุขลกัษณะ เช่น การจดับรกิารอ่างล้างมอื การจดัการขยะ การใช้

ภาชนะบรรจอุาหารปลอดภาชนะโฟม และการเพิม่พืน้ทีจ่ าหน่ายผกัปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั รว่มกบัส านักงานสาธารณสุข 

จงัหวดัสตูล ส านักงานเทศบาลต าบลก าแพง และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารรมิบาทวถิตีลาดเยน็ เยน็ 

และชมรมผูป้ระกอบการอาหารจงัหวดัสตูล ศกึษาสถานการณ์และถอดบทเรยีนระบบและกลไกการจดัการ

 ณ ตลาดเยน็ เยน็ ในพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี

จดุเด่น : แผงจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%  เพิม่เตมิเมนูชูสุขภาพ

เป็นศูนย์รวมอาหารของอ าเภอละงู ไม่มกีารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรีแ่ละน ้าอดัลม มคีวาม



๔๓ 

เขม้แขง็ของชมรมผู้ประกอบการอาหารรมิบาทวถิ ี  การมสี่วนร่วมของภาคเีครอืข่ายและการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่องตามบรบิทของพืน้ทีแ่ละการกระตุน้เศรษฐกจิในชุมชน 

แผนการพฒันา  

๑)การพฒันาศกัยภาพผู้ประกอบการตามหลกัสูตรการสุขาภบิาลอาหาร ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

โดยการศกึษาดูงาน Street food good health ตน้แบบ 

๒)ส่งเสรมิการใชว้สัดุบรรจอุาหารจากธรรมชาต ิและวสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 

๓)การสรา้ง Story อาหารถิน่  

๔)สรา้งจดุ Landmark ภายในตลาด 

๕)สรา้งพืน้ทีเ่พื่อนัง่รบัประทานอาหาร 

๖)เพิม่การใหค้วามรู ้แหล่งจ าหน่ายและแหล่งใหบ้รกิารอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั รว่มกบัส านกังานสาธารณสุข 

จงัหวดัตรงั ส านักงานเทศบาลนครตรงั  และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารรมิบาทวถิี ๒ พื้นที่ คอืถนน

รื่นรมย(์ตลาดเซน็เตอรพ์อยด)์ พืน้ทีเ่ป้าหมายปี ๒๕๖๑ เพื่อตดิตามการพฒันาและขบัเคลื่อนการจดัการ

และย่านการค้าสถานีรถไฟตรงั อาหารรมิบาทวถิ ี เพื่อศกึษาระบบและกลไกการขยายพื้นที่จดับรกิาร

 อาหารรมิบาทวถิี

 

 



๔๔ 

ถนนรืน่รมย(์ตลาดเซน็เตอรพ์อยด ์: พืน้ทีเ่ป้าหมายปี ๒๕๖๑) 

จุดเด่น : แผงจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๘๐%  มกีารจดัการอาหาร

พฒันาอาหารรมิบาทวถิโีดยชมรมผูป้ระกอบการทีเ่ขม้แขง็มคีวามพรอ้มในการเป็นเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching)  

พืน้ทีป่ลอดภาชนะโฟมบรรจอุาหาร รณรงคพ์กถุงผา้ หิว้ตระกรา้ ถอืป่ินโต การแยกขยะและรบัฝากขยะ   

แผนการพฒันา :  การเพิม่ความถีก่ารเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร  แผงจ าหน่ายอาหารผ่าน 

มาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%  การจดัโซนสนิคา้ การปกปิดอาหาร และการประกาศพืน้ทีใ่ห้

เป็นจดุผ่อนผนัตามกฏหมาย  และส่งเสรมิการจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยา่นการคา้สถานีรถไฟตรงั (พืน้ทีข่ยาย) 

จุดเด่น : เทศบาลนครตรงัเป็นแกนหลกัในการส่งเสรมิดา้นสุขลกัษณะและสิง่แวดลอ้ม และสรา้งจุด

ขายเชื่อมโยง ๒ ถนนโดยส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตรงัและศูนย์อนามยัที่ ๑๒ ยะลา สนับสนุนด้าน

วชิาการ  ชมรมผูป้ระกอบการฯ มคีวามตอ้งการพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิี 

แผนการพฒันา :  แผงจ าหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste รอ้ยละ ๘๐ 

พัฒนาการปกปิดอาหาร และสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมผู้ประกอบการอาหารและส่งเสริมพื้นที ่         

การจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั 

 

 

 

 



๔๕ 

วนัที ่๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั รว่มกบัส านกังานสาธารณสุข 

จงัหวดักระบี่ ส านักงานเทศบาลเมอืงกระบี่  โรงพยาบาลกระบี่  หอการค้ากระบี่ และผู้ประกอบการค้า

อาหารรมิบาทวถิ ี๒ พื้นที่ คอื ถนนคนเดนิกระบี่ พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๒ และถนนคนเดนิอ่าวนาง(พื้นที่

พฒันาคู่ขนาน) เพื่อศกึษาสถานการณ์และถอดบทเรยีนระบบและกลไกการจดัการในพื้นที่จดับรกิาร

 อาหารรมิบาทวถิี

จดุเด่น :  

๑)การพฒันาบรูณาการ ๔ หน่วยงาน คอื สาธารณสุขจงัหวดั พาณชิย ์หอการคา้ และเทศบาล โดย 

หอการคา้จงัหวดักระบี ่เป็นแกนหลกั เทศบาลเมอืงกระบีค่วบคุมดูแลมาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร และกลุ่ม

ผูป้ระกอบการคา้อาหารรมิบาทวถิมีกีารดแูลควบคุมการพฒันา 

๒)เป็นพืน้ทีป่ลอดภาชนะโฟมบรรจอุาหาร ๑๐๐% แห่งแรกของประเทศไทย 

๓)เป็นศูนยร์วมอาหารของเมอืงกระบี่ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น ทุเรยีนย่าง แจงลอน 

อาหารซฟู๊ีด และส่งเสรมิเศรษฐกจิของชุมชน 

แผนการพฒันา  

๑)การพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการอาหารตามหลกัสตูรการสุขาภบิาลอาหารของกรมอนามยั 

๒)การพฒันาแผงจ าหน่ายอาหารผ่านเกณฑ ์CFGT ๑๐๐% เน้นการปกปิดอาหาร การจดัท าป้าย

รบัรองมาตรฐาน และส่งเสรมิพืน้ทีก่ารจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั 

๓)การจดัการสิง่แวดลอ้ม เช่น การแยกขยะ การรบัฝากขยะ การปรบัปรงุท่อระบายน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

วนัที ่๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า ศูนยอ์นามยัที ่๑ เชยีงใหม,่ ส านกังาน 

สาธารณสุขจงัหวดัล าปาง,ส านักงานเทศบาลนครล าปางและชมรมผู้ประกอบการอาหารจงัหวดัล าปาง ร่วม

ตดิตามการขบัเคลื่อนการพฒันาพืน้ที่และศกึษาระบบและกลไกการขยายพื้นทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี

ในพืน้ทีเ่ดมิ กาดกองตา้ จ.ล าปาง เพื่อตดิตามการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

จุดเด่นด้านการพฒันา  วฒันธรรมท้องถิ่นโดดเด่น ,เชื่อมโยงอาหารพื้นถิน่เสรมิอตัลกัษณ์อาหาร

เพื่อสุขภาพ ส่งเสรมิพืน้ทีก่ารจ าหน่ายผกั ผลไมท้ีป่ลอดภยั  

สิง่ที่ต้องด าเนินการพฒันา  การสรา้งความเขม้แขง็ของภาคเีครอืข่าย การพฒันาแผงลอยจ าหน่าย

อาหารใหผ้่าน Clean Food Good Taste / การตรวจเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร ,การปกปิดอาหาร ,  

การลด ละ เลกิ การใชภ้าชนะโฟม , การจดัโซนสนิคา้(อาหาร) และการพฒันาใหเ้ป็นศูนยเ์รยีนรูฯ้ 

 

กาดกองตา้ จ.ล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า ศูนยอ์นามยัที ่๑ เชยีงใหม,่ ส านกังาน 

สาธารณสุขจงัหวดัแม่ฮ่องสอน,โรงพยาบาลปาย,ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปาย,ส านักงานเทศบาลต าบล

ปาย  สมาคมธุรกจิท่องเที่ยวปายและชมรมผู้ประกอบการอาหารถนนคนเดนิปาย  ร่วมศกึษาสถานการณ์

และถอดบทเรยีนระบบกลไกการจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีพืน้ทีเ่ป้าหมายปี ๒๕๖๒ ณ ถนนคนเดนิปาย 

จดุเด่นดา้นการพฒันา   

๑)เป็นจุดหมายของนักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มกีารผสมผสานทางวฒันธรรมที่มี

เอกลกัษณ์ และมกีารพฒันาภายใตแ้นวคดิ “ พฒันาใหค้นปายอยูก่บันักท่องเทีย่วอย่างมคีวามสุข” 



๔๗ 

๒)มทีุนทางสงัคมและธรรมชาตอิยูม่ากมาย งา่ยต่อการพฒันา มกีารเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วน 

เขา้มาเป็นเจา้ของ ภายใตก้ารน าของเทศบาลต าบลปายและสนองความตอ้งการของชุมชน 

 ๓)พลงัภาคเีครอืขา่ยมคีวามพรอ้มในการพฒันาโดยมเีทศบาลต าบลปายเป็นแกนน าหลกั 

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการพฒันา   

๑)การพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการอาหารตามหลกัสตูรสุขาภบิาลอาหารของกรมอนามยั 

๒)การตรวจเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นอาหารและการพฒันาแผง ใหผ้่านเกณฑม์าตรฐาน Clean 

Food Good Taste   

๓)จดักจิกรรมส่งเสรมิการกระตุน้เศรษฐกจิและการท่องเทีย่ว 

๔)หารอืรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการก าหนดจดุผ่อนผนัถนนคนเดนิ 

๕)น า กม.ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการการพฒันา มาใชคู้่ขนานไปกบัการขอความรว่มมอืและมาตรการอื่นๆ 

 

ถนนคนเดนิปาย จ.แมฮ่่องสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า ศูนยอ์นามยัที ่๑ เชยีงใหม,่ ส านกังาน 

สาธารณสุขจงัหวดัเชยีงใหม,่ส านกังานเทศบาลนครเชยีงใหม่ ร่วมตดิตามการขบัเคลื่อนการพฒันาพืน้ทีแ่ละ

ศึกษาระบบและกลไกการขยายพื้นที่จ ัดบริการอาหารริมบาทวิถี ในพื้นที่ เป้าหมายเดิม ปี ๒๕๖๑        

ตลาดอนุสาร จ.เชยีงใหม ่เพื่อตดิตามการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

จุดเด่นด้านการพฒันา  อาหารต่างประเทศหลากหลายผสานวฒันธรรมท้องถิ่น , ส่งเสรมิพื้นที ่   

แหล่งจ าหน่ายและใช ้ผกั ผลไมท้ีป่ลอดภยั  



๔๘ 

สิง่ทีต่้องด าเนินการพฒันา  การพฒันาแผงลอยจ าหน่ายอาหารใหผ้่าน Clean Food Good Taste / 

การตรวจเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร ,การปกปิดอาหาร , การลด ละ เลกิ การใชภ้าชนะโฟมบรรจอุาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

อา้งองิผลงานของตวัชีว้ดัที ่๑ หน้า ๑๗ 

ประเด็นการพฒันาและยกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ีเป็นตวัชี้วดักระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ขอ้ ๔ สุขภาพดวีถิใีหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

ตวัช้ีวดัท่ี ๒  เกดิตน้แบบแหล่งจ าหน่ายและแหล่งใหบ้รกิารอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั  

จ านวน ๑๒ แห่ง และเป็นศูนยเ์รยีนรูท้ี่สามารถขยายผลต่อได้ จ านวน๑๒แห่ง รวมทัง้ตดิตามประเมนิผล/

ถอดบทเรยีน 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า  กรมอนามัย, ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ 

อุบลราชธานี ,ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร,ส านักงานเทศบาลเมอืงยโสธร และชมรมผู้ประกอบการ

อาหารโต้รุ่ง(ข้างเทศบาล) ร่วมศึกษาสถานการณ์และถอดเรยีนระบบและกลไกการจดัการพื้นที่บริการ

อาหารรมิบาทวถิ ีพืน้ทีเ่ป้าหมายปี ๒๕๖๒ ณ ตลาดโตรุ้ง่(ขา้งเทศบาลยโสธร) 

จดุเด่นดา้นการพฒันา   

๑)ความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคเีครอืขา่ย  

๒)สถานทีต่ ัง้เหมาะสมใจกลางเมอืงและมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องตามบรบิทของพืน้ที่ 

๓)การจ าหน่ายอาหารและสนิคา้พืน้เมอืง เปรยีบเสมอืนครวัของคนยโสธร 

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการพฒันา   

๑)การพฒันาแผงจ าหน่ายอาหารใหผ้่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐% 

๒)เน้นการจดัโซนจ าหน่ายอาหารตามประเภท (อาหารป้ิงยา่ง) ป้องกนัเหตุร าคาญ  

๓)การอบรมผูป้ระกอบการคา้อาหารและจดัท าบตัรประจ าตวัผูส้มัผสัอาหาร 

๔)การพฒันาพืน้ทีป่ลอดภาชนะโฟม (No foam) ใชภ้าชนะธรรมชาต ิ

          ๕)การส่งเสรมิการพฒันาชมรมผูป้ระกอบการคา้ใหเ้ขม้แขง็ 

 

 

 

 

 

วนัที ่๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั, ศูนยอ์นามยัที่ ๘ อุดรธานี ,

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดนครพนม,ส านักงานเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมศึกษาสถานการณ์และ       

ถอดเรยีนระบบและกลไกการจดัการพืน้ทีบ่รกิารอาหารรมิบาทวถิ ีพืน้ทีเ่ป้าหมายปี ๒๕๖๒ ณ ถนนคนเดนิ

นครพนม 

 

 



๕๐ 

จดุเด่นดา้นการพฒันา  ไมม่กีารจ าหน่ายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแ์ละบุหรี ่สนิคา้ราคาถูก การรบัฝาก 

ขยะของผู้ประกอบการ การคัดแยกขยะ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ลานกิจกรรมวัฒนธรรม และ          

ความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคเีครอืขา่ย  

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการพฒันา  

๑)การประกาศเป็นเขตผ่อนผนัฯ ตามกฎหมาย 

๒)การพฒันาแผงคา้อาหารใหผ้่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐% 

๓)การอบรมผูป้ระกอบการคา้อาหารตามหลกัสตูรการสุขาภบิาลอาหารส าหรบัผูส้มัผสัอาหาร 

๔)การพฒันาพืน้ทีป่ลอดภาชนะโฟม (No foam) ใชภ้าชนะจากธรรมชาต ิ

๕)การสรา้งอตัลกัษณ์อาหารพืน้ถิน่ 

๖)การเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหารปีละ ๓ ครัง้  

๗)การพฒันาชมรมผูป้ระกอบการคา้ถนนคนเดนิใหเ้ขม้แขง็ 

          ๘)การเชื่อมโยงวฒัธรรมทอ้งถิน่เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ถนนอาหาร 

 

ถนนคนเดนินครพนม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่ ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๓  ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั, ศูนยอ์นามยัที ่๕ ราชบุร ี,

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์,ส านักงานเทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ,์พฒันาชุมชนอ าเภอ

เมอืงประจวบครีขีนัธ ์และชมรมผูป้ระกอบการอาหารรมิบาทวถิ ีรว่มตดิตามการพฒันาและยกระดบั ถนนคน

เดนิเทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ ์



๕๑ 

จดุเด่นดา้นการพฒันา  มมีาตรการป้องกนัไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19) การคดักรอง 

ผูป้ระกอบการอาหารและผูบ้รโิภค โดยการตรวจวดัอุณหภูม ิการสวมหน้ากากอนามยั จุดบรกิารอ่างลา้งมอื

พร้อมสบู่หรอืแอลกอฮอล์เจล  รวมถึงการขบัเคลื่อน 1F3No (F=food, No=Alcohol, No=smoking, 

No=Foam) เพิม่จดุบรกิารคดัแยกขยะ การประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสาย และม ีLandmark ถนนคนเดนิตัง้อยู่

รมิชายทะเล มองเหน็ววิเขาช่องกระจก “ววิหลกัลา้น ราคาอาหารหลกัสบิ” 

แผนการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี 

๑)การพฒันาแผงคา้อาหารใหผ้่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐% 

๒)การอบรมผูป้ระกอบการคา้อาหารตามหลกัสตูรการสุขาภบิาลอาหารส าหรบัผูส้มัผสัอาหาร 

๓)การพฒันาพืน้ทีป่ลอดภาชนะโฟมบรรจอุาหาร (No foam) ใชภ้าชนะจากธรรมชาต ิ

๔)การพฒันานวตักรรมการปกปิดอาหาร 

๕)การเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหารปีละ ๓ ครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

อา้งองิผลงานตวัชีว้ดัตวัที ่๒ หน้า ๒๐ 

 



๕๓ 

ตวัช้ีวดัท่ี ๓ ระบบและกลไกเชงิบรูณาการในการส่งเสรมิและขยายผลในระดบัพืน้ทีใ่นการ 

พฒันาอาหารรมิบาทวถิีปลอดภยั และส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไม้ปลอดภยั ในพื้นที่ด าเนินการอาหาร    

รมิบาทวถิ ีอยา่งน้อย ๑ ระบบ ณ ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงชยัภมู ิจงัหวดัชยัภมู ิ

วนัที ่๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั,ศูนยอ์นามยัที ่๙  

นครราชสมีา ,ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูม,ิ เทศบาลเมอืงชยัภูม ิและชมรมผู้ประกอบการอาหาร   

ถนนคนเดินชยัภูมิ ร่วมศึกษาสถานการณ์และถอดเรยีนระบบและกลไกการจดัการพื้นที่บรกิารอาหาร       

รมิบาทวถิปีลอดภยั และส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ในพืน้ทีด่ าเนินการอาหารรมิบาทวถิี 

จุดเด่นด้านการพัฒนา  ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง 

ผูป้ระกอบการมสี่วนรว่มในการพฒันา , การจดัโซนสนิคา้ และมกีารจดับรกิารหอ้งสุขา  

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการพฒันา  การเพิม่พืน้ทีจ่ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั การจดับรกิารอ่างลา้งมอื , การพฒันา 

Clean Food Good Taste ใหค้รบ ๑๐๐%, การจดัเวทกีลางแสดงวฒันธรรม, การพฒันาศกัยภาพผูส้มัผสั

อาหารตามหลกัสตูรสุขาภบิาลอาหารของกรมอนามยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒  ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ,ศูนยอ์นามยัที ่ 

๗ ขอนแก่น , ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น ,เทศบาลเมอืงชุมแพ ร่วมศึกษาสถานการณ์และ    

ถอดเรยีนระบบและกลไก   การจดัการพื้นที่บรกิารอาหารรมิบาทวถิีปลอดภยั และส่งเสรมิการบรโิภคผกั 

ผลไมป้ลอดภยั ในพืน้ทีด่ าเนินการอาหารรมิบาทวถิ ีณ ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 



๕๔ 

จดุเด่นดา้นการพฒันา  ผูบ้รหิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สนบัสนุนการพฒันา ,ถนนอาหารรมิบาทวถิี

ปลอดภาชนะโฟมบรรจอุาหาร , การจดัโซนสนิคา้ ,การจดับรกิารหอ้งสุขาและรา้นคา้รบัฝากขยะ  

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการพฒันา  การจดับรกิารอ่างลา้งมอื ,การพฒันา Clean Food Good Taste ใหค้รบ ๑๐๐%,

เพิม่เมนูชูสุขภาพ, การจดัเวทกีลางแสดงวฒันธรรม, การพฒันาศกัยภาพผู้สมัผสัอาหารตามหลกัสูตรของ

กรมอนามยั ,การพฒันาการปกปิดอาหาร,เพิม่แหล่งจ าหน่ายผกั ผลไม ้ปลอดสารพษิและส่งเสรมิการจดัตัง้

ชมรมผูป้ระกอบการอาหารถนนคนเดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

วนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒  ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ,ศูนยอ์นามยัที ่๕  

ราชบุร ี, ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์,เทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ ์การท่องเทีย่ว พฒันา

ชุมชน เกษตรจงัหวดั และชมรมผู้ประกอบการอาหารถนนคนเทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์  ร่วมศึกษา

สถานการณ์และถอดเรยีนระบบและกลไกการจดัการพืน้ทีบ่รกิารอาหารรมิบาทวถิีปลอดภยั และส่งเสรมิการ

บริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ในพื้นที่ด าเนินการอาหารริมบาทวิถี  ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมือง

ประจวบครีขีนัธ ์

จุดเด่นด้านการพฒันา  ภาคเีครอืข่ายระดบัจงัหวดัเขม้แขง็ ,องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่สนับสนุน

การพฒันาอย่างต่อเนื่อง , นวตักรรม ๑F๓No (Food : อาหารปลอดภยั , No Foam–Alcohol-Smoking), 

การจดัโซนสนิคา้อาหารและไม่ใช่อาหาร ,การจดับรกิารหอ้งสุขา-อ่างลา้งมอื ,มกีารเฝ้าระวงัความปลอดภยั

ดา้นอาหาร ส่งเสรมิเมนูชสูุขภาพและการคดัแยกขยะโดยผูบ้รโิภค  

สิง่ที่ต้องด าเนินการพฒันา  การเพิม่ความถี่การตรวจเฝ้าระวงัอาหารปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง การ

สรา้งอตัลกัษณ์อาหารถิน่,การสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มรมผูป้ระกอบการอาหารถนนคนเดนิและการเพิม่พืน้ที่

แหล่งจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๒  ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ศูนยอ์นามยัที ่๔  

สระบุร ี, ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุร ี,เทศบาลต าบลล านารายณ์ และชมรมผู้ประกอบการอาหาร

ตลาดโตรุ้ง่ล านารายณ์    รว่มศกึษาสถานการณ์และถอดเรยีนระบบและกลไกการจดัการพื้นทีบ่รกิารอาหาร

รมิบาทวถิปีลอดภยัและส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ในพืน้ทีด่ าเนินการอาหารรมิบาทวถิี ณ ตลาด

โตรุ้ง่ล านารายณ์ 



๕๖ 

จุดเด่นด้านการพฒันา  ไม่มกีารจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ การบรหิารจดัการโดย

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และความร่วมมอืของผูป้ระกอบการสนับสนุนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน

อาหารรมิบาทวถิ,ีและมกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์จากผกัปลอดสารพษิที่ปลกูโดยชุมชน  

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการพฒันา  แผงลอยจ าหน่ายอาหารตอ้งผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste 

๑๐๐% เพิม่เมนูชสูุขภาพ การพฒันาการปกปิดอาหาร, การอบรมผูส้มัผสัอาหาร,การลด ละ เลกิ การใช้

ภาชนะโฟมบรรจอุาหาร,การจดับรกิารหอ้งสว้ม-อา้งลา้งมอื และการแยกขยะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๒  ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ,ศูนยอ์นามยัที ่๓  

นครสวรรค ์, ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท , เทศบาลต าบลวดัสงิห ์และชมรมผู้ประกอบการอาหาร

ถนนคนเดนิบา้นวดัสงิห ์ร่วมศกึษาสถานการณ์และถอดเรยีนระบบและกลไกการจดัการพื้นทีบ่รกิารอาหาร

รมิบาทวิถีปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ในพื้นที่ด าเนินการอาหารริมบาทวิถ ี        

ณ ถนนคนเดนิบา้นวดัสงิห ์จ.ชยันาท 

จุดเด่นด้านการพฒันา  ความเขม้แขง็และความร่วมมอืในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหาร

รมิบาทวถิ,ีชุมชนมเีอกลกัษณ์การท าอาหารพืน้ถิน่,การจดัโซนสนิคา้และเป็นพืน้ทีป่ลอดภาชนะโฟม ๑๐๐% 

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการพฒันา  การจดัการขยะ , การรณรงคล์ดการใชถุ้งพลาสตกิ , การจดับรกิารหอ้ง

สุขาและอ่างลา้งมอื และการเพิม่พืน้ทีจ่ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ,ศูนยอ์นามยัที ่๑  

เชยีงใหม่ ,ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่,เทศบาลเมอืงแพร่ และชมรมผู้ประกอบการอาหารตลาดโต้รุ่ง

ประตูชยั ร่วมศึกษาสถานการณ์และถอดเรยีนระบบและกลไกการจดัการพื้นที่บรกิารอาหารรมิบาทวิถี

ปลอดภยั และส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ในพืน้ที่ด าเนินการอาหารรมิบาทวถิี ณ ตลาดโต้รุ่ง

ประตูชยั 

จดุเด่นดา้นการพฒันา  ความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ การพฒันาอย่างต่อเนื่องตาม

บรบิทของพืน้ที่ มกีารพฒันาแผงลอยจ าหน่ายตามเกณฑ ์Clean Food Good Taste ก่อนออกใบอนุญาต

และต่อใบอนุญาต จดุเด่น คอื การอบรมผูส้มัผสัอาหาร,การส่งเสรมิการศกึษาดงูานของผูป้ระกอบการคา้ 

สิง่ทีต่้องด าเนินการพฒันา  แผงลอยจ าหน่ายอาหารต้องผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste 

๑๐๐%พฒันาการปกปิดอาหาร, เพิม่ความถี่ในการเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร ,การอบรมผูส้มัผสัอาหาร

และการจดับรกิารหอ้งสว้ม-อา้งลา้งมอื ,การจดัการขยะ และการเพิม่พืน้ทีจ่ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

วนัที ่๕ มถุินายน ๒๕๖๓ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ,ศูนยอ์นามยัที ่๓  

นครสวรรค์ ,ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท,เทศบาลต าบลวดัสงิห์ และชมรมผู้ประกอบการอาหาร

ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ ร่วมติดตามการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีถนนคนเดิน         

บา้นวดัสงิห ์จ.ชยันาท 

จุดเด่นด้านการพฒันา  มชีมรมผู้ประกอบการอาหารที่เขม้แขง็ โดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนับสนุน การพฒันาอย่างต่อเนื่อง มกีารพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี๔ มติทิีเ่ป็นต้นแบบได ้

เช่น การพฒันาการปกปิดอาหาร นวตักรรมจดุบรกิารลา้งมอื และมพีืน้ทีจ่ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยัของชุมชน 

สิง่ทีต่อ้งด าเนินการพฒันา  แผงลอยจ าหน่ายอาหารใหผ้่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste 

๑๐๐% เพิม่ความถีใ่นการเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร ,การจดับรกิารหอ้งสว้มและการจดัการขยะ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
     

วนัที ่๖ มถุินายน ๒๕๖๓ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ,ศูนยอ์นามยัที ่๔  

สระบุร ี,ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรอียุธยา,องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบ้านป้อม, วดัท่าการอ้ง 

และภาคีเครอืข่ายร่วมติดตามพัฒนาการและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวิถี  ณ ตลาดน ้ ากรุงเก่า        

วดัท่าการอ้ง จ.พระนครศรอียธุยา 

จุดเด่นด้านการพฒันา  มมีาตรการป้องกนัไวรสัโคโรนา(Covid-19) ส้วมมาตรฐาน HAS มกีาร

พฒันาการปกปิดอาหาร ภาคเีครอืข่ายวดั-ชมรมผูป้ระกอบการอาหารที่เขม้แขง็ โดยมอีงคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั และศูนยอ์นามยั สนบัสนุนการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  

สิง่ที่ต้องด าเนินการพฒันา  การอบรมผู้สมัผสัอาหาร  แผงลอยจ าหน่ายอาหารให้ผ่านมาตรฐาน 

Clean Food Good Taste ๑๐๐% เพิม่ความถี่ในการเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร  และเพิม่พืน้ทีก่าร

จ าหน่ายผกัและผลไมป้ลอดภยั 



๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

วนัที ่๖ มถุินายน ๒๕๖๓ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ,ศูนยอ์นามยัที ่๖  

ชลบุร ี,ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ,เทศบาลต าบลแพรกษา และภาคเีครอืข่ายร่วมตดิตาม

พัฒนาการและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี  ณ ถนนคนเดินเทศบาลต าบลแพรกษา อ.เมือง           

จ.สมทุรปราการ 

จุดเด่นด้านการพฒันา  มมีาตรการป้องกนัไวรสัโคโรนา(Covid-19)  ผู้น าการพฒันามคีวามมุ่งมัน่

ตัง้ใจการพฒันาและยกระดบัถนนอาหารรมิบาทวิถี เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกิจของชุมชน มกีารจดัแยกโซน

อาหารกบั    สนิทัว่ไป และมกีารพฒันาการปกปิดอาหาร  

สิง่ที่ต้องด าเนินการพฒันา  การอบรมผู้สมัผสัอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหารให้ผ่านมาตรฐาน 

Clean Food Good Taste ๑๐๐% เพิม่ความถี่ในการเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร  และเพิม่พืน้ทีก่าร

จ าหน่ายผกัและผลไมป้ลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 วนัที ่๒๑-๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดวงตะวนั จ.เชยีงใหม่ จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิาร 

พฒันาระบบและกลไกเชงิบูรณาการในการขยายผลระดบัพืน้ทีก่ารจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street food 

good health) ต้นแบบ ครัง้ที่ ๒  ภาคเีครอืข่ายในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิทีัง้พื้นที่เดมิและพืน้ทีใ่หม่

จ านวน ๒๔ แห่ง จ านวน ๑๕๐ คน สรปุผลการจดัประชุมพบว่า 

๑)สิง่ทีส่ามารถเป็นต้นแบบไดใ้นช่วง Covid-19 (การพฒันานวตักรรม พฤตกิรรมสุขภาพ การ

ปกปิดอาหาร) 

๒)แนวคดิ & ทศิทางการขบัเคลื่อน 

  ๒.๑)การขบัเคลื่อนภายใต ้Concept มาตรฐาน street food + New Normal  

  ๒.๒)จดัท าฐานขอ้มลูอาหารรมิบาทวถิ ี

  ๒.๓)การสื่อสารสาธารณะและประชาสมัพนัธ ์(ผูป้ระกอบการอาหาร/เครอืข่าย/ผูบ้รโิภค) 

๓)การสรา้งแรงกระตุน้ แรงจงูใจ 

๔)การตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องของภาคเีครอืข่าย (อปท./สสจ./ศอ.) 

๕)การใชเ้ทคโนโลโยและนวตักรรมในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี

๖)ผูป้ระกอบการอาหารตอ้งมคีวามรูท้นัสถานการณ์ 

การขบัเคล่ือนสู่ความท้าทายปี ๒๕๖๔ 

๑)น าพาประเทศไทยกา้วสู่ประเทศทีม่อีาหารรมิบาทวถิทีีด่ทีีสุ่ดในโลก 

๒)๑ จงัหวดั ๑ Street Food ตน้แบบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

ตวัช้ีวดัท่ี ๔  มขีอ้มลูวชิาการอยา่งน้อย ๒ เรือ่ง ทีใ่ชส้นบัสนุนการขบัเคลื่อนใหเ้กดิ 

มาตรการ/นโยบายทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชนไดบ้รโิภคผกัผลไมท้ีป่ลอดภยัอยา่งเพยีงพอ 

๑)มกีารสุ่มตดิตามประเมนิผลการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ีจ านวน ๒๔ แห่ง  

๒)มกีารศกึษาวจิยัประเมนิผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตรจ์ากการด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี 

จ านวน ๑ ชุด 

๓)มกีารประเมนิผลความรู ้ความเขา้ใจ ความรอบรู ้ดา้นสุขภาพ (Health literacy) ของและ

ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการคา้และผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมบาทวถิ ีจ านวน ๑ ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ความรอบรู้ด้านสขุภาพ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ

ค้า และผู้บริโภคท่ีมาใช้บริการพื้นท่ีจดับริการอาหารริมบาทวิถี 

และ 

การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรจ์ากการด าเนินการพฒันาพื้นท่ีจดับริการอาหารริมบาทวิถี 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ตวัช้ีวดัท่ี ๕  ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารในพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิตีน้แบบ มคีวามรู้ 

และมแีนวโน้มปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั และมแีนวโน้มปรบัพฤตกิรรมเพิม่

การบรโิภคอาหารเพื่อสุขภาวะและมวีถิชีวีติทีม่สีุขภาวะ อยา่งน้อยรอ้ยละ ๖๕ 

๑)จดัท าฐานขอ้มลูแหล่ง จ าหน่ายวตัถุดบิในพืน้ทีอ่าหารรมิบาทวถิี จ านวน ๒๔ แห่ง แลว้ 

เสรจ็เมือ่วนัที ่๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

๒)ส่งเสรมิ ความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health literacy) ของผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภค ดา้น 

อาหารปลอดภยั เพื่อใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั โดยรปูแบบของ

กจิกรรมเป็นตามความตอ้งการของแต่ละพืน้ที่ โดยกจิกรรมเน้นใหผู้ป้ระกอบการมกีารคดัเลอืกแหล่งผลติ 

และมกีารจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั รวมถงึผูบ้รโิภคในการเลอืกและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั จ านวน๒๔ 

แห่ง 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

๒) จดักจิกรรมรณรงคป์รบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไม ้ปลอดภยั การบรโิภค (งวดที ่
๑ ด าเนิน ๑ แห่งทีถ่นนรืน่รมย(์ตลาดเซน็เตอรพ์อยด)์ จ.ตรงั เมือ่วนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

๓) จดัท าผา้กนัเป้ือนจ านวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อเป็นสื่อประชาสมัพนัธก์ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
เพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั เมือ่วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔) จดัท าแผ่นพบั “๒๔ เมนูเดด็ ผกั ผลไม ้ รมิบาทวถิ”ี ประชาสมัพนัธก์ารบรโิภคผกั ผลไม ้

ปลอดภยัอย่างเพยีงพอ (๔๐๐ กรมั) จ านวน ๑๗,๐๐๐ แผ่น 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

๕) รณรงคส์่งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพของผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการคา้ในพืน้ที่ 

จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยัอย่างเพยีงพอ(๔๐๐ กรมั) ๒๔ แห่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

ตวัช้ีวดัท่ี ๖  ขอ้เสนอเชงินโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสรมิใหม้กีาร 

จ าหน่ายอาหารรมิบาทวถิ ีและการบรโิภคผกัผลไมท้ีป่ลอดภยัได้ในปรมิาณทีอ่ย่างเพยีงพอตามขอ้แนะน า 

อยา่งน้อย ๑ นโยบาย พรอ้มน าเสนอต่อผูบ้รหิารกระทรวงเพื่อพจิารณา 

-จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหาร    

รมิบาทวถิขีองกระทรวงสาธารณสุข 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธติ ปิตุเตชะ) 

๑)ใหค้วามส าคญัในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิขีองประเทศไทย    

ทัง้ในดา้น สุขลกัษณะ ความปลอดภยัดา้นอาหาร ดา้นส่งเสรมิสุขภาพของผูบ้รโิภคทีม่า ใชบ้รกิาร 

๒)ประกาศนโยบายการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food) 

๓)การขยายพืน้ทีด่ าเนินการทีส่อดคลอ้งกบันโยบายถนนคนเดนิของนายกรฐัมนตร ี

 

 

 

 
 

 

ตวัช้ีวดัท่ี ๖  ขอ้เสนอเชงินโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสรมิใหม้กีาร 

จ าหน่ายอาหารรมิบาทวถิ ีและการบรโิภคผกัผลไมท้ีป่ลอดภยัได้ในปรมิาณทีอ่ย่างเพยีงพอตามขอ้แนะน า 

อยา่งน้อย ๑ นโยบาย พรอ้มน าเสนอต่อผูบ้รหิารกระทรวงเพื่อพจิารณา 

(๑)วนัที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ดร.สาธติ ปิตุเตชะ  รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง 

สาธารณสุข ไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิขีองประเทศไทย  ทัง้ใน

ดา้นสุขลกัษณะ อาหารปลอดภยัและสุขภาพของผูบ้รโิภค โดยประกาศนโยบายการพฒันาอาหารรมิบาทวถิี 

ณ ตลาดประมงท่าเรอืพล ีเทศบาลเมอืงชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ีดงันี้ ปี ๒๕๖๓ ด าเนินการอย่างน้อยจงัหวดัละ 

๑ แห่ง จ านวน ๓๐ จงัหวดั และปี ๒๕๖๔ ด าเนินการอกีอยา่งน้อยจงัหวดัละ ๑ แห่ง จ านวน ๔๗ จงัหวดั  

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒) วนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.สาธติ ปิตุเตชะ  รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ประกาศ “Kick off” ขบัเคลื่อนนโยบาย “สุขภาพด ีวถิใีหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภยั” ๑ จงัหวดั๑ Street 

food ต้นแบบ (๗๗ แห่ง) ในปี ๒๕๖๔ เพื่อการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิขีองประเทศ

ไทย  ทัง้ในดา้นสุขลกัษณะ อาหารปลอดภยัและสุขภาพของผูบ้รโิภค ณ โรงแมเอเชยี แอรพ์อรท์  ปทุมธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 (๓) วนัที ่๔-๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาข้อมลูวชิาการและข้อเสนอ

เชงินโยบายในการขบัเคลื่อนการพฒันาพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) ณ 

สวนนพรตัน์ รสีอร์ท จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อสรุปผลการขบัเคลื่อนการพฒันาพื้นที่จดับรกิารอาหาร     

รมิบาทวิถี พิจารณากรอบประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของ

ประเทศไทย ในยคุ New normal ดงันี้ 

(๓.๑)กลไกการพฒันาขบัเคลื่อนจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health)   

 - มท.(สถ.)  LPA 

 - กษ./วช./ททท./พณ./ภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 - การพฒันาศกัยภาพ เจา้หน้าที/่ผูป้ระกอบการอาหาร 

 - การสรา้งความเขม้แขง็ภาคเีครอืขา่ย 

 - การประเมนิรบัรอง/การควบคุมก ากบั 

 - การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 

(๓.๒)การสื่อสารสาธารณะ (PR) / การสรา้ง brand ใหป้ระชาชนรูจ้กั + น่าเชื่อถอื 

(๓.๓)การจดัท าฐานขอ้มลูการจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี

(๓.๔)การยกระดบั Street Food Model (จดั grading เพือ่การพฒันา เช่น ระดบัพืน้ฐาน ด ีดมีาก) 

(๓.๕)เกดินวตักรรม/ศูนยเ์รยีนรูก้ารพฒันา Street Food Good Health  

(๓.๖)การสรา้งขวญั/ก าลงัใจ มอบรางวลั Street Food Good Health  

(๓.๗)การเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหาร(อย่างมมีาตรฐาน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

๘. สรปุค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน   

รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย  

รายการ งบประมาณใชจ้รงิ

(บาท) 

งบประมาณคงเหลอื 

(บาท) 

หมายเหตุ 

งบประมาณทีไ่ดร้บังวดที ่๑-๒  ๓,๙๑๔,๓๑๐.๐๐.-  

งบประมาณทีใ่ชจ้่าย (วนัที ่๑๗ มถุินายน ๒๕๖๒ – ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๓) 

P๐๐๑๐๐๐ : การประชุมเชงิปฏบิตักิารภาคี

เครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ในการจดัการอาหารรมิ

บาทวถิ ีเพื่อชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานพฒันา

อาหารรมิบาทวถิ ีและก าหนดขอบเขตในการ

พฒันามาตรฐาน และยกระดบัเป็นตน้แบบ

อาหารรมิบาทวถิ ีในปี ๒๕๖๒  

วนัที ่๑๔-๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๒  

ณ โรงแรมเอเชยี แอรพ์อรต์ จ.ปทุมธานี 

มผีูเ้ขา้รว่มประชุมจ านวน ๑๕๐ คน  

๗๐๗,๖๒๖.๖๐ -๓๕,๑๒๖.๖๐ -๑๐๕.๒๒ 

P๐๐๒๐๐๐ : ตดิตามพืน้ทีเ่ป้าหมายเดมิ  

ในการพฒันาพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี

ตามมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีและการส่งเสรมิ

ใหม้กีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

- ตดิตามพืน้ทีเ่ป้าหมายเดมิปี ๒๕๖๑ เพื่อขบัเคลื่อน

การพฒันาพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี

๖๕,๗๔๘.- ๒๕๒.๐๐ +๐.๓๘ 

P๐๐๓๐๐๐ : เยีย่มเสรมิพลงัพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่ 

ในการพฒันาพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี

ตามมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีและการส่งเสรมิ

ใหม้กีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั

โดยกระบวนการวางแผนแบบมสี่วนรว่ม 
(Appreciation Influence Control; AIC) 

๕๙,๘๒๓.- -๖๓.๐๐ -๑๐๐.๑๑ 

 



๗๑ 

๘. สรปุค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน (ต่อ) 

รายการ งบประมาณใชจ้รงิ

(บาท) 

งบประมาณคงเหลอื 

(บาท) 

หมายเหตุ 

งบประมาณทีไ่ดร้บังวดที ่๑-๒  ๓,๙๑๔,๓๑๐.๐๐.-  

P๐๐๔๐๐๐ : สุ่มตดิตามและประเมนิผลการ

พฒันาอาหารรมิบาทวถิใีนพืน้ที่ รวมถงึ

ประเมนิพืน้ทีต่น้แบบแหล่งจ าหน่าย และ

แหล่งบรกิารอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั 

๓๒,๖๔๕.- ๕๕๕.- +๑.๖๗ 

P๐๐๕๐๐๐ : ถอดบทเรยีนพืน้ทีด่ าเนินงาน

อาหารรมิบาทวถิ ีพืน้ทีเ่ดมิและพืน้ทีข่ยาย 

ในการจ าหน่าย หรอืใหบ้รกิารผกั ผลไม้

ปลอดภยั เพื่อการบรโิภคของประชาชน 

ทีม่าใชบ้รกิาร 

๕๒,๐๓๕.- ๗,๗๒๕ +๑๒.๙๓ 

P๐๐๖๐๐๐ : ศกึษาสถานการณ์ และถอด

บทเรยีนระบบและกลไกการจดัการอาหาร

รมิบาทวถิใีนพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่ 

-ลงพืน้ทีแ่ละจดัประชุมศกึษาสถานการณ์

และถอดบทเรยีนระบบและกลไกการจดัการ

ในพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม ่

๑๗๔,๖๐๔.- -๑๘,๘๓๕ ๙.๗๔ 

P๐๐๗๐๐๐ : การพฒันาระบบและกลไกเชงิ

บรูณาการในการขยายผลระดบัพืน้ทีก่าร

ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิตีน้แบบ เพื่อ

ส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั  

อยา่งยัง่ยนื 

-จดัการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาระบบ

และกลไก เมือ่วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน – ๑ 

ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะไทด ์

รสีอรท์ จ.ชลบุร ีจ านวน ๑๕๐ คน  

๑,๑๖๙,๑๓๒.๖๓ -๓๓,๑๓๒.๖๓ ๑๐๒.๙๒ 



๗๒ 

๘. สรปุค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน (ต่อ) 

รายการ งบประมาณใชจ้รงิ

(บาท) 

งบประมาณคงเหลอื 

(บาท) 

หมายเหตุ 

งบประมาณทีไ่ดร้บังวดที ่๑-๒  ๓,๙๑๔,๓๑๐.๐๐.-  
P๐๐๘๐๐๐ : จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธ ์สง่เสรมิ

ความรอบรูด้า้นสขุภาพ (Health literacy) ของ

ผูบ้รโิภคและผูป้ระกอบการในการปรบัเปลีย่น

พฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

-จดัท าผา้กนัเป้ือนเพื่อเป็นสือ่ประชาสมัพนัธด์า้น

ความปลอดภยัอาหาร มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

จ านวน ๒,๐๐๐ ชุด 

-จดัท าแผ่นพบั “๒๔ เมนูเดด็ ผกั ผลไม ้  รมิบาท

วถิ”ี ประชาสมัพนัธก์ารบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั

อย่างเพยีงพอ(๔๐๐ กรมั)จ านวน ๑๗,๐๐๐ แผ่น 

๕๒๐,๐๐๐ ๓๒,๓๓๐ +๕.๘๕ 

P๐๐๙๐๐๐ : สง่เสรมิความรอบรูด้า้นสขุภาพ 

(Health literacy) ของผูบ้รโิภคและ

ผูป้ระกอบการในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่

การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

๔๗๙,๘๘๖ ๑๑๔ +๐.๐๒ 

P๐๑๐๐๐๐ : การรณรงคส์ือ่สารสรา้งความรอบ

รูด้า้นสขุภาพ (Health literacy) แก่

ผูป้ระกอบการ และประชาชนผูบ้รโิภค 

ดา้นอาหารปลอดภยั  ในพืน้ทีใ่หม ่

๑๕๓,๙๘๑ ๒๘,๔๑๙ +๑๕.๕๘ 

P๐๑๑๐๐๐ : ประเมนิผลความรู ้ความเขา้ใจ 

ความรอบรูด้า้นสขุภาพ (Health literacy) และ

ความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ และผูบ้รโิภค

ทีม่าใชบ้รกิารพืน้ทีด่ าเนินการอาหารรมิบาทวถิ ี

๙๘,๐๐๐.- +๒๑,๕๒๐ +๑๘.๐๑ 

P๐๑๒๐๐๐ : พฒันาขอ้มลูวชิาการและขอ้เสนอ

เชงินโยบายในการสนบัสนุนการขบัเคลื่อนให้

เกดิมาตรการหรอืนโยบายทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชน

ไดบ้รโิภคผกัผลไมท้ีป่ลอดภยัอยา่งเพยีงพอ 

๗๑,๓๐๕.- +๑,๗๐๕,- -๒.๔๕ 



๗๓ 

รายการ งบประมาณใชจ้รงิ

(บาท) 

งบประมาณคงเหลอื 

(บาท) 

หมายเหตุ 

งบประมาณทีไ่ดร้บังวดที ่๑-๒  ๓,๙๑๔,๓๑๐.๐๐.-  

P๐๑๓๐๐๐ : จดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย

ระดบักระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสรมิให้

มกีารจ าหน่าย และการบรโิภค ผกั ผลไมท้ี่

ปลอดภยัอย่างเพยีงพอ ในพืน้ทีด่ าเนินงาน

อาหารรมิบาทวถิ ี

๘๕,๐๙๓.๗๐.- ๒๗,๗๐๖.๓๐ +๒๔.๕๖ 

P๐๑๔๐๐๐ : ศกึษาวจิยัประเมนิ ผลกระทบ

เชงิเศรษฐศาสตรจ์ากการด าเนินการพฒันา

อาหาร รมิบาทวถิขีองพืน้ที ่

๔๐๐,๐๐๐.- ๐.- ๐ 

MNT๐๐๐๐๐๐ : ค่าตรวจสอบบญัช ีจ านวน  

๒ ครัง้ 

๓๐,๐๐๐๐ ๓๐,๐๐๐๐ ๐ 

รวมรายจา่ยทัง้สิน้  ๔,๐๙๙,๘๗๙.๙๓ ๖๗.๔๓๐.๐๗- +๑.๖๒.- 

ยอดคงเหลอื  ๑๘๕,๕๖๙.๙๓.-  

เงนิฝากธนาคาร  ๒๘,๖๓๐.๐๗.-  

ดอกเบีย้รบัในงวดที ่๑-๒  -  

เงนิทดรองจา่ย    

อื่นๆ  ๒๑๔,๒๐๐.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 ๙. สรปุผลการติดตามประเมินภายใน  

(๑)พฒันาพื้นท่ีด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี พื้นท่ีเดิมและพื้นท่ีขยาย ในการจ าหน่าย หรือ

ให้บริการผกั ผลไม้ปลอดภยั เพ่ือการบริโภคของประชาชนท่ีมาใช้บริการ 

(๑.๑) ประชุมเชงิปฏบิตักิารภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ในการจดัการอาหารรมิบาทวถิ ี(Street  

Food) เพื่อชี้แจงแนวทางการด าเนินงานพฒันาอาหารรมิบาทวถิี และก าหนดขอบเขตในการพฒันา

มาตรฐาน และยกระดบัเป็นต้นแบบอาหารรมิบาทวถิี ในปี 2562 ของพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ จ านวน ๒ 

ครัง้ๆละ ๑๕๐ คน  

(๑.๒) พจิารณาเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวิถ(ีStreet Food Good Health)โดยการมสี่วนร่วม

ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วนเพื่อน าไปพฒันาต่อยอดในพืน้ทีเ่ดมิและขยายผลในพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม ่

(๑.๓) พฒันาเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีสู่ (รา่งที ่๕) กฎกระทรวงสุขลกัษณะการจ าหน่าย 

สนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะ พ.ศ……. 

(๑.๔) พฒันาพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิใีหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิี

และการส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั  

(๑.๔.๑) พืน้ทีเ่ป้าหมายด าเนินการพฒันาพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิตีามมาตรฐาน 

อาหารรมิบาทวถิ ีและการส่งเสรมิให้มกีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั โดยกระบวนการพัฒนา

เน้นใหพ้ืน้ทีเ่ดมิ(ปี ๒๕๖๑)รกัษาคุณภาพและพฒันาต่อยอดรวมถงึเป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching) ๑๒ แห่ง 

(๑.๔.๒) ศกึษารปูแบบการจดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีใหไ้ดม้าตรฐานตาม 

เกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีและการส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ๒๔ แห่ง 

(๑.๔.๓) ตดิตามเยีย่มเสรมิพลงั พืน้ทีเ่ป้าหมายในระหว่างการพฒันา เพื่อตดิตามความ 

กา้วหน้าและใหค้ าแนะน าเพื่อยกระดบัสู่เกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีและการส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่าย

และบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยัในพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีจ านวน ๒๔ แห่ง 

(๑.๔.๔) ตดิตามและประเมนิผลการพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีนพืน้ทีร่วมถงึประเมนิพืน้ที่ 

ต้นแบบแหล่งจ าหน่าย และแหล่งบรกิารอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั และศกึษารปูแบบในการขบัเคลื่อนการ

พฒันาของพืน้ทีเ่ป้าหมายทีส่ามารถเป็นศูนยเ์รยีนรูแ้ละขยายผลได ้จ านวน ๒๔ แห่ง 

 (๑.๕) รวบรวม วเิคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการบรหิารจดัการอาหารรมิบาทวถิีและส่งเสรมิการ

บรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ทัง้พืน้ทีเ่ก่าและพืน้ทีใ่หม ่จ านวน ๒๔ แห่ง   

(๑.๖) วเิคราะห์ สงัเคราะห์  สรุปผลการด าเนินงานและปญัหาอุปสรรคในการพฒันาถนนอาหาร        

รมิบาทวถิ ีจ านวน ๒๔ แห่ง 



๗๕ 

(๑.๗) จดัท าฐานขอ้มลูอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food)ของประเทศไทย โดยรวบรวมขอ้มลูเกี่ยวกบั

เอกลกัษณ์และจุดเด่นของพื้นที่ด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิีของประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการ

สนบัสนุนการท่องเทีย่วไทย 

(๑.๘) จดัท าคู่มอือาหารรมิบาทวถิเีพื่อสุขภาวะ(Checklist)และ(ร่าง)คู่มอืการจดัท าคู่มอืวชิาการหรอื

นโยบายระดบัทอ้งถิน่ในการส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่ายอาหารรมิบาทวถิ ีและส่งเสรมิการจ าหน่ายผกั ผลไม ้ที่

ไดม้าตรฐานในพืน้ทีเ่ป้าหมายส าหรบัพืน้ทีอ่ื่นๆ น าไปใช ้

(๒) การพฒันาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดบัพื้นท่ีการด าเนินงาน

อาหารริมบาทวิถีต้นแบบ เพ่ือส่งเสริมการบริโภคผกั ผลไม้ปลอดภยัอย่างยัง่ยืน 

(๒.๑) จดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้พืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิใีนพื้นที่เป้าหมาย (ใหม่) ๑๒ 

แห่ง เพื่อศึกษาสถานการณ์  ถอดบทเรยีนการจดัการอาหารรมิบาทวถิี พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ

ผูป้ระกอบการ รวมถงึก าหนดมาตรการในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี

(๒.๒) ประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าที่และภาคเีครอืข่ายผู้ประกอบการ

อาหารรมิบาทวถิรีะหว่างพืน้ทีเ่ดมิ ปี ๒๕๖๑ และพืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒ (Learning by doing) เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ถอดบทเรยีน และให้ข้อเสนอแนะในการพฒันาจดัท าระบบและกลไกการพฒันาการ

จดัการอาหารรมิบาทวถิอีย่างยัง่ยนื จ านวน ๒ ครัง้ ๓๐๐ คน 

(๒.๓) ศกึษา วเิคราะห ์สงัเคราะห ์รปูแบบและกลไกเชงิบรูณาการ เพื่อพฒันาสู่รปูแบบในการขยาย

ผลการพฒันาอาหารรมิบาทวถิีโดยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรบัน าไปขยายผลในพื้นที่

พฒันาอาหารรมิบาทวถิอีื่นๆ ใหเ้กดิความยัง่ยนื 

(๒.๔)จดัท า(รา่ง)คู่มอืวชิาการเพื่อเผยแพร่ระบบและกลไกเชงิบูรณาการในการส่งเสรมิและขยายผล

ในระดบัพืน้ทีใ่นการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ีและส่งเสรมิการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ในพืน้ทีด่ าเนินการ

อาหารรมิบาทวถิ ี

(๓)ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการ

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ิมการบริโภคผกั ผลไม้ปลอดภยั  

(๓.๑)ส่งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health literacy) ของผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค ดา้นอาหาร

ปลอดภยั เพื่อใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ผ่านกจิกรรม ดงันี้ 

(๓.๑.๑) ส่งเสรมิความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health literacy)ของผูบ้รโิภคดา้นอาหารปลอดภยั 

เพื่อให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั โดยรปูแบบของกจิกรรมเป็นตาม
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ความตอ้งการของแต่ละพืน้ที ่โดยกจิกรรมเน้นใหผู้้ประกอบการ มกีารคดัเลอืกแหล่งผลติและมกีารจ าหน่าย

ผกั ผลไมป้ลอดภยั รวมถงึผูบ้รโิภคในการเลอืกและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั จ านวน ๒๔ แห่ง 

(๓.๑.๒) ส่งเสรมิใหเ้กดิพฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการอาหาร เพื่อส่งเสรมิความรู ้ความ 

เขา้ใจ แนวทางการปฏบิตัตินดา้นสุขาภบิาลอาหารและสรา้งเสรมิจรยิธรรมของผูป้ระกอบการอาหาร รวมถงึ

เป็นการส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการอาหารผ่านการอบรมตามหลกัสตูรการสุขาภบิาลอาหาร  

(๓.๑.๓) จดัการรณรงค์สื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) แก่

ผูป้ระกอบการ และประชาชนผูบ้รโิภคดา้นอาหารปลอดภยั และการบรโิภค ผกั ผลไมป้ลอดภยั ๒๔ แห่ง 

(๓.๑.๔) ประเมนิผลความรูค้วามเขา้ใจ ความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health literacy)และความ 

พงึพอใจของผู้ประกอบการ และผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารพื้นที่ด า เนินการอาหารรมิบาทวิถี เกี่ยวกบัด้าน

สุขลกัษณะของอาหารรมิบาทวถิแีละการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั จ านวน ๘ แห่ง 

  (๓.๑.๕) รวบรวม วเิคราะหแ์ละสรปุผลการด าเนินงาน ปญัหาอุปสรรคในการพฒันาอาหาร

รมิบาทวถิ ี

(๓.๒) จดัท าสื่อประชาสมัพนัธ ์เพื่อเผยแพร ่และส่งเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพ (Health literacy)  

ส าหรบัเจา้หน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บรโิภค ในด้านความปลอดภยัอาหาร มาตรฐานอาหาร    

รมิบาทวถิ ี

  (๓.๒.๑) จดัท าผ้ากนัเป้ือน “เพิม่ผกั-ผลไม”้ เป็นสื่อสาธติการแต่งกายที่เหมาะสมส าหรบั

ผู้ประกอบการค้าอาหารในพื้นที่พฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิี เพื่อให้ผู้ประกอบการมกีารจ าหน่าย

อาหารทีส่ะอาดปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ สื่อถงึการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยัอย่างเพยีงพอ (๔๐๐ กรมั)

จ านวน ๒,๐๐๐ ชุด 

(๓.๒.๒) จดัท าแผ่นพบั “๒๔ เมนูเดด็ ผกั ผลไม ้รมิบาทวถิ”ี ประชาสมัพนัธก์ารบรโิภคผกั  

ผลไมป้ลอดภยัอย่างเพยีงพอ(๔๐๐ กรมั)จ านวน ๑๗,๐๐๐ แผ่น  

  (๓.๒.๓) การรณรงค์ส่งเสรมิความรอบรูด้้านสุขภาพของผู้บรโิภคและผูป้ระกอบการค้าใน

พืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีการบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยัอยา่งเพยีงพอ(๔๐๐กรมั)จ านวน ๒๔ แห่ง 

(๔) จดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมให้มีการจ าหน่าย 

และการบริโภค ผกั ผลไม้ท่ีปลอดภยัอย่างเพียงพอ ในพื้นท่ีด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี 

(๔.๑) รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลู และสรปุผลการบรหิารจดัการอาหารรมิบาทวถิ ีและการส่งเสรมิการ 

บริโภคผกั ผลไม้ปลอดภัย เพื่อจดัท าเป็นข้อมูลวิชาการสนับสนุนการขบัเคลื่อนให้เกิดมาตรการหรือ

นโยบายที่ส่งเสรมิให้ประชาชนได้บรโิภคผกั ผลไม้ที่ปลอดภยัอย่างเพยีงพอและจดัท า(ร่าง) ขอ้เสนอเชงิ
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นโยบายระดบักระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่าย และการบรโิภค ผกั ผลไมท้ีป่ลอดภยั

อยา่งเพยีงพอ ในพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ี

  (๔.๒) มกีารจดัท าค าสัง่คณะท างานขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี

ของกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะท างานประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข           

ดร.สาธติ ปิตุเตชะ เป็นที่ปรกึษา อธบิดกีรมอนามยั เป็นประธานคณะท างานประกอบด้วยหน่วยงานจาก

ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา จ านวน ๓๔ คน 

 (๔.๓) จดัท า(รา่ง)ขอ้เสนอเชงินโยบายการจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิแีละส่งเสรมิการจ าหน่ายผกั 

ผลไมป้ลอดภยั 

 (๔.๔) มกีารสื่อสารสาธารณะเพื่อประชาสมัพนัธน์โยบายการพฒันาอาหารรมิบาทวถิขีองกระทรวง

สาธารณสุขสู่การปฏบิตัใินระดบัพืน้ที ่

 (๔.๕) จดัท า One page การพฒันารปูแบบการจดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิขีองพืน้ที่

เป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยน เรยีนรูถ้อดบทเรยีนและให้ขอ้เสนอแนะในการพฒันาจดัท าระบบและกลไกการ

พฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิอียา่งยัง่ยนื 

 (๔.๖) การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ความรอบรูด้านสุขภาพและความพึงพอใจของ

ผูป้ระกอบการคา้และผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี 

 (๔.๗) การประเมนิผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตรจ์ากการด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิี เพื่อประเมนิผล

กระทบจากการพฒันาอาหารรมิบาทวถิีในประเด็นรายได้ของผู้ประกอบการกิจการค้าและเศรษฐกิจการ

ท่องเทีย่ว เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพฒันานโยบายการพฒันาอาหารรมิบาทวถิี 

 (๔.๘) ตดิตาม วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และสรุปผลการด าเนินงาน ปญัหาอุปสรรคในการพฒันาอาหาร

รมิบาทวถิ ี

 (๔.๙) สรปุผลและประเมนิผลโครงการ และจดัท าขอ้เสนอแนะต่อโครงการ (งวดที่ ๑-๓) 

 (๔.๑๐) จดัท าบทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร  

 (๔.๑๑) ขยายพื้นที่ถนนอาหารรมิบาทวถิีในพื้นที่เดิมปี ๒๕๖๑ (ภายในจงัหวดั)จ านวน ๘ แห่ง        

(๑)ถนนตเีหลก็(ตลาดศาลเจา้) จ.สุราษฏรธ์านี เป็นต้นแบบการขบัเคลื่อนไปยงัตลาดท่าเรอืเกาะ (๒)ถนน

รืน่รมย(์ตลาดเซน็เตอรพ์อยด)์ จ.ตรงั เป็นต้นแบบการขบัเคลื่อนไปยงัถนนคนเดนิสถานีรถไฟตรงั(๓)ตลาด

โต้รุ่งคุณภาพ(ราชบุตร) จ.อุบลราชธานี เป็นต้นแบบการขบัเคลื่อนไปยงั(๓.๑)ถนนคนเดนิเทศบาลนคร

อุบลราชธานี (๓.๒)ถนนคนเดนิเขมราฐฏร ์อ.เขมราฐ (๓.๓)ถนนอาหารน ้ายนื อ.น ้ายนื (๓.๔)ถนนคนเดนิ
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แม่น ้าสองส ีอ.โขงเจยีม (๔)ถนนขุนไกรไนท์ฟู้ด อ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ีขยายสู่ตลาดหน้าองค์อนุสรณ์ดอน

เจดยี ์อ.ดอนเจดยี ์เพื่อพฒันาและยกระดบัตามมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

 (๔.๑๒) น าระบบและกลไกการจดัการพืน้ทีด่ าเนินงานอาหารรมิบาทวถิทีีไ่ดจ้ากการศกึษา ไปบูรณา

การร่วมกบัเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อมองคป์กครองส่วนท้องถิน่ (EHA) ใน

ด้านการจดัการสุขาภบิาลอาหาร ประเดน็การจ าหน่ายสนิค้าในที่หรอืทางสาธารณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

เกณฑก์ารประเมนิประสทิธภิาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (LPA) โดยก าหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมนีโยบายระดบัท้องถิ่นที่ส่งเสรมิให้อาหารรมิบาทวถิีมคีวามปลอดภยัเพื่อสุขภาพผู้บรโิภค และ

ส่งเสรมิเศรษฐกจิของประเทศ  

 (๕) ผูร้บัผดิชอบรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงานตามแผนการปฏบิตังิาน สปัดาหล์ะ ๑ ครัง้ 

ผู้ประสานงานโครงการ รวบรวมผลการด าเนินงานอาหารรมิบาทวถิ ีพื้นที่เดมิและพื้นที่ใหม่ สปัดาห์ละ ๑ 

ครัง้ ในการจ าหน่าย หรอืให้บรกิารผกั ผลไม้ปลอดภยั เพื่อการบรโิภคของประชาชนที่มาใช้บรกิาร สรุป

ปญัหา อุปสรรค เพื่อวางแผนแกไ้ข และวางแผนในการด าเนินงานในสปัดาหต่์อไป 

 (๕.๑) วนัที ่๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จดัเตรยีมทมีคณะท างานรบัผดิชอบแต่พืน้ที ่เตรยีมการจดัประชุม 

(Kick-off meeting) ประเดน็การขบัเคลื่อนงานและรายละเอยีดการด าเนินโครงการฯ 

(๕.๒) วนัที่๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนวทางการด าเนินงาน

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี” , ประเดน็เสวนา , ตดิต่อวทิยากร , ฐานขอ้มูลแต่ละพืน้ที ่

 (๕.๓) วนัที๑่๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จดัท าหนังสอืเชญิผู้เขา้ร่วมประชุม-วทิยากร ประสานสถานทีจ่ดั

ประชุม ยมืเงนิทดรอง ศกึษาปญัหา อุปสรรค จากรายงานการด าเนินงานปี ๒๕๖๑ 

 (๕.๔) วนัที๒่๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สรปุขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูดา้นสุขาภบิาลอาหารพืน้ทีใ่หม่ ๕ แหง่ 

 (๕.๕) วนัที ่๒ สงิหาคม ๒๕๖๒ สรปุขอ้มลูทัว่ไป ขอ้มลูดา้นสุขาภบิาลอาหารพืน้ทีใ่หม่ ๗ แห่ง 

(๕.๖) วนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ติดตามจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แนวทางการ

ด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี” , วางแผนการจดัประชุมกลุ่ม , จดัเตรียมทมี

วทิยากรประจ ากลุ่ม ,จดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ส าหรบัการประชุมกลุ่มของวทิยากร , การวางแผนการเกบ็ขอ้มลู

อาหารรมิบาทวถิ(ีพืน้ทีใ่หม)่ / ตดิตามการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ 

 (๕.๗) วนัที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ แนวทางการ

ด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี ” ติดตามสรุปผลการประชุมกลุ่ม  ติดตาม

หลกัฐาน ปญัหาอุปสรรคการจา่ยค่าพาหนะผูเ้ขา้รว่มประชุม  



๗๙ 

 (๕.๘) วนัที ่๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ สรุปผลการประชุมเชงิปฏบิตักิารฯ( บทเรยีนการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ  

สรุปผลการประชุมกลุ่มผ่านผเีสือ้ถอดบทเรยีน  การวางแผนการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ-พืน้ทีใ่หม่ ปญัหาอุปสรรค

การจดัประชุม) 

 (๕.๙) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

ประชุมคณะท างาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพฒันาอาหารรมิบาทวิถีของพื้นที่เดมิและพื้นที่ใหม่และ

ประเด็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอาหารรมิบาทวิถี “ ปลอดภยั สร้างเสรมิสุขภาพ และสนับสนุนการ

ท่องเทีย่วไทย ” 

 (๕.๑๐) วนัที ่๗ กนัยายน ๒๕๖๒ ไดผ้ลการขบัเคลื่อนการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ(ีพืน้ทีใ่หม่) ถนน

คนเดนิเทศบาลต าบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ ทัง้ในด้านสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิและวฒันธรรม สู่การ

พฒันาตามเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี  

 (๕.๑๑) วนัที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ประสานงานการติดตามการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน

อาหารรมิบาทวถิพีืน้ทีเ่ดมิ(จ.สุราฏรธ์านี,ตรงั) และพืน้ทีใ่หม(่จ.สตูล,กระบี)่ 

(๕.๑๒) วนัที ่๒๐ กนัยายน ๒๕๖๒ สรุปประเดน็การประชุมการขบัเคลื่อนการพฒันาอาหารรมิบาท

วถิรีว่มกบัภาคเีครอืขา่ยธนาคารออมสนิทีจ่ะพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีหไ้ดม้าตรฐานและสรา้งรายไดสู้่ชุมชน  

 (๕.๑๓) วนัที๒่๗ กนัยายน ๒๕๖๒ วางแผนตดิตามการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ-พืน้ทีข่ยาย จ.สุราษฏรธ์านี 

,จ.ตรงั จดัเตรยีมรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานพืน้ทีใ่หม ่จ.สตูล.และกระบี ่ 

 (๕.๑๔) วันที่๖ตุลาคม๒๕๖๒ สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลัง -ติดตามการพัฒนาพื้นที่เดิม จ.

สุราษฏรธ์านี ,จ.ตรงั สรปุประชุมการถอดบทเรยีนการพฒันาพืน้ทีใ่หม ่จ.สตูลและกระบี ่ 

 (๕.๑๕) วนัที๑่๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สรปุผลการเยีย่มเสรมิพลงั-ตดิตามการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ จ.ล าปาง ,

จ.เชยีงใหม่ สรปุประชุมการถอดบทเรยีนการพฒันาพืน้ทีใ่หม ่จ.แมฮ่่องสอน 

 (๕.๑๖) วันที่๒๐ตุลาคม๒๕๖๒ สรุปประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ใหม่ จ.ยโสธร

,นครพนม 

 (๕.๑๗) วนัที๒่๗ตุลาคม๒๕๖๒สรปุประชุมการถอดบทเรยีนการพฒันาพืน้ทีใ่หม ่จ.ชยัภูม,ิขอนแก่น 

 (๕.๑๘) วนัที่๑พฤศจกิายน๒๕๖๒ สรุปผลติดตามการขบัเคลื่อนการพฒันาพื้นที่พฒันาอาหารรมิ

บาทวถิ ีและไดแ้นวทางในการพฒันารปูแบบการขยายผลของระบบและกลไกในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิี

ของระดบัพืน้ทีใ่หมแ่ละจากพืน้ทีเ่ดมิขยายไปสู่ทีท่ ีม่คีวามพรอ้มภายในจงัหวดั 

 (๕.๑๙) วนัที๑่๐พฤศจกิายน๒๕๖๒ สรปุประชุมการถอดบทเรยีนการพฒันาพืน้ทีใ่หม ่ จ.ลพบุร ี ,

ชยันาท และประจวบครีขีนัธ์ 



๘๐ 

 (๕.๒๐) วนัที๑่๖พฤศจกิายน๒๕๖๒ สรปุประชุมการถอดบทเรยีนการพฒันาพืน้ทีใ่หม ่จ.แพร่ 

๕.๒๑) วนัที๒่๒พฤศจกิายน๒๕๖๒ สรปุเตรยีมการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพ 

เจา้หน้าทีแ่ละภาคเีครอืข่ายผูป้ระกอบการอาหารรมิบาทวถิรีะหว่างพืน้ทีเ่ดมิ ปี ๒๕๖๑ และพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ใหม ่ปี ๒๕๖๒ (Learning by doing) ก าหนดรปูแบบการน าเสนอ  การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การศกึษาดงูาน 

 (๕.๒๒) วนัที๒่๘พฤศจกิายน๒๕๖๒ สรปุประเดน็การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ปญัหาอุปสรรค แนวทาง 

การพฒันาพืน้ทีเ่ดมิและพืน้ทีใ่หม่ 

(๕.๒๓) วนัที๖่ธนัวาคม๒๕๖๒ สรปุผลแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีแ่ละภาค ี

เครอืข่ายผู้ประกอบการอาหารรมิบาทวถิีระหว่างพื้นที่เดมิ ปี ๒๕๖๑ และพื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒ 

ปญัหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปญัหาการเบกิจ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแนะในการพฒันาจดัท า

ระบบและกลไกการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิ ี

 (๕.๒๔) วนัที๑่๓ธนัวาคม๒๕๖๒ สรุปผลการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหาร

รมิบาทวถิ ีตลาดโตรุ้ง่ล านารายณ์ จ.ลพบุร ีเพื่อสรา้งความมัน่ใจดา้นความสะอาด ปลอดภยั ใหก้ับผูบ้รโิภค 

หวงักระตุน้เศรษฐกจิและการท่องเทีย่วไทย 

(๕.๒๕) วนัที๒่๐ธนัวาคม๒๕๖๒ สรปุผลการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหาร  

รมิบาทวถิ ีตลาดโตรุ้ง่คุณภาพ(ราชบุตร) จ.อุบลราชธานี เครอืข่ายเขม้แขง็ แผงจ าหน่ายอาหารไดม้าตรฐาน 

Clean Food Good Taste ๑๐๐% และต่อยอดเมนูชสูุขภาพ 

 (๕.๒๖) วนัที๒่๗ธนัวาคม๒๕๖๒ สรปุประชุมการเบกิจ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค การยมืเงนิ 

รองล่าชา้ เนื่องจากคณะท างานออกปฏบิตังิานทุกสปัดาห ์

(๕.๒๗) วนัที ่๑๐ มกราคม๒๕๖๓ สรปุการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ถ่ายทอด การพฒันาและยกระดบั 

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีเขตบรกิารสุขภาพที ่๑๒ 

(๕.๒๘) วนัที ่๑๗ มกราคม๒๕๖๓ สรปุผลการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหาร  

รมิบาทวถิ ีถนนรืน่รมย(์ตลาดเซน็เตอรพ์อยด)์ และถนนคนเดนิรถไฟ(พืน้ทีข่ยาย) จ.ตรงั 

(๕.๒๙) วนัที ่๒๔ มกราคม๒๕๖๓ สรปุผลการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหาร  

รมิบาทวถิ ีตลาดตน้ยาง จ.กาฬสนิธุ ์

(๕.๓๐) วนัที ่๓๑ มกราคม๒๕๖๓ สรปุผลการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหาร  

รมิบาทวถิ ีตลาดนวตัวถิคีลองคาง จ.นครสวรรค(์พืน้ทีข่ยาย) 



๘๑ 

(๕.๓๑) วนัที ่๙ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ สรุปผลการตดิตามการพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

ถนนคนเดนิปาย จ.แม่ฮ่องสอน (การพฒันาการปกปิดอาหาร  การป้องกนัไวรสั COVID-19 การจดับรกิาร

อ่างลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอล)์ 

(๕.๓๒) วนัที ่๑๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ สรุปผลการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัการจดัมหกรรมอาหารอร่อย 

จ.สุพรรณบุร ี(การปกปิดอาหาร การแต่งกายถูกสุขลกัษณะ การแยกขยะ  การจดับรกิารอ่างลา้งมอืและสว้ม

สะอาด) 

(๕.๓๓) วนัที ่๒๓ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ สรปุผลการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัการพฒันายกระดบัมาตรฐาน

อาหารริมบาทวิถี ถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรีรมัย์ (ต้นแบบการพัฒนาถนนอาหารริมบาทวิถีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ) การป้องกนัไวรสั COVID-19 การจดับรกิารอ่างลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอล์ 

(๕.๓๔) วนัที ่๒๘ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ สรุปผลการตดิตามการพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

ตลาดโต้รุ่งข้างเทศบาลฯ จ.ยโสธร การป้องกันไวรสั COVID-19 การจดับรกิารอ่างล้างมอืหรอืเจล

แอลกอฮอล ์

(๕.๓๕) วนัที่ ๖ มนีาคม ๒๕๖๓ สรุปการจดัท า(ร่าง)ค าสัง่คณะท างานขบัเคลื่อนการพฒันาและ

ยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิขีองกระทรวงสาธารณสุข  

(๕.๓๖) วนัที ่๑๓ มนีาคม ๒๕๖๓ สรปุผลการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัการพฒันายกระดบัมาตรฐาน  

อาหารรมิบาทวถิี ถนนขุนไกรไนท์ฟู๊ด จ.สุพรรณบุร ี(เครอืข่ายพฒันาเข้มแขง็ทัง้ภาครฐัและเอกชน การ

ปกปิดอาหาร ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐% และต่อยอดเมนูชสูุขภาพ) 

(๕.๓๗) วนัที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๓ สรุปผลการตดิตามการพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาท

วถิ ีตลาดโตป้ระตูชยั จ.แพร ่และถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ ์ เสรมิการป้องกนัไวรสั COVID-

19 การจดับรกิารอ่างลา้งมอืหรอืเจลแอลกอฮอลแ์ละการปกปิดอาหารปรุงส าเรจ็ 

(๕.๓๘) วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๓ ตดิตามการพฒันายกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี พื้นที่ที่

เปิดด าเนินการต้องปฏบิตัคิ าแนะน าส าหรบัพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี (Street Food)ในสถานการณ์

การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

(๕.๓๙) วนัที ่๓ เมษายน ๒๕๖๓ สรปุพีน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีจ านวน ๑๐ แห่งทีเ่ปิด 

ใหบ้รกิารเฉพาะดา้นอาหารและมมีาตรการตามค าแนะน าของเจา้หน้าทีส่ านักงานสาธารณสุขจงัหวดัละองค์

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 



๘๒ 

(๕.๔๐) วนัที ่๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนวทางการด าเนินงาน 

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีในช่วง สถานการณ์ COVID-๑๙ ” ผ่านทางช่องทางกลุ่มLine 

Street Food 

(๕.๔๑) วนัที ่๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ สรปุการส ารวจพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีSTREET  

FOOD) ทัว่ประเทศจ านวน ๒๔ แห่ง สามารถเปิดบรกิารพีน้่องประชาชนในพืน้ที่ ไดเ้พยีง ๑๐ แห่ง ดว้ย

มาตรการตามแนวทางปฏบิตัดิา้นสุขลกัษณะของกรมอนามยั เพื่อปกป้องแหล่งอาหารของพีน้่องประชาชน

ใหส้ะอาด ปลอดภยั และส่งเสรมิเศรษฐกจิชุมชน 

(๕.๔๒) วนัที ่๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั   เผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๑๐ แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook 

(๕.๔๓) วนัที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกบัส านักงานกองทุน

สนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร และ ศูนยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชน (ชาย) 

บา้นกาญจนาภเิษก ลงพืน้ทีต่ลาดประชานิเวศน์ ๑ คุมเขม้มาตรการตามค าแนะน าของกรมอนามยัในการจดั 

ระเบยีบตลาดป้องกนัการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19       

 (๕.๔๔) วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประชุมคณะท างานโครงการฯ เพื่อเตรยีมการขบัเคลื่อนการ

จดัการอาหารรมิบาทวถิฯี ตามงวดเงนิที่ ๒ และ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 

ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคในพืน้ที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ที่

สามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน ๑๓ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook 

(๕.๕๕) วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประชุมแนวทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน

อาหารรมิบาทวถิ ี ผ่านระบบ Video Conference ผ่านช่องทาง Webex Meetings ในพืน้ที ่๒๔ แห่ง เพื่อ

แลกเปลี่ยนรู้ “ การสร้างเกราะป้องกัน COVID-๑๙ ถนนอาหารรมิบาทวถิี ” และชี้แจง แนวทางการ

ขบัเคลื่อนการพฒันาถนนอาหารรมิบาทวถิ ีกบั วกิฤต COVID-19 

(๕.๕๖) วนัที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะท างานโครงการฯ เพื่อเตรยีมการขบัเคลื่อนการ

จดัการอาหารรมิบาทวถิฯี ตามงวดเงนิที่ ๒ และ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 

ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคในพืน้ที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ที่

สามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน ๑๕ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook 



๘๓ 

(๕.๕๗) วนัที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้การป้องกนัCOVID-19 

ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคในพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food) ที่

สามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน ๑๗ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook   

 (๕.๕๘) วนัที ่๕ มถุินายน ๒๕๖๓ ตดิตามการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานพืน้ทีด่ าเนินการอาหาร

รมิบาทวถิแีละส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ณ ถนนคนเดนิวดัสงิห์ อ าเภอ  วดั

สงิห์ จงัหวดัชยันาท และเผยแพร่ ประชาสมัพนัธใ์ห้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผูป้ระกอบการ

อาหาร ประชาชน และผูบ้รโิภคในพืน้ที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food) ทีส่ามารถเปิดด าเนินได้

จ านวน ๒๐ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook      

 (๕.๕๙) วนัที ่๑๒ มถุินายน ๒๕๖๓ ตดิตามการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานพืน้ทีด่ าเนินการอาหาร

รมิบาทวถิแีละส่งเสรมิใหม้กีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั ณ (๑)ตลาดน ้ากรุงเก่า วดัท่าการรอ้ง 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (๒)ถนนคนเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ และ

เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้การป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และ

ผู้บรโิภคในพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food) ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๐ แห่งทาง 

กลุ่ม Line Street Food / Facebook          

 (๕.๖๐) วนัที ่๑๙ มถุินายน ๒๕๖๓ ตดิตามการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานพืน้ทีด่ าเนินการอาหาร

รมิบาทวิถีและส่งเสรมิให้มกีารจ าหน่ายและบรโิภคผกั ผลไม้ปลอดภยั ณ (๑)ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืง

ชยัภูม ิอ าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิและ (๒)ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงชุมแพ อ าเภอชุมแพ จงัหวดัขอนแก่น 

และเผยแพร่ ประชาสมัพนัธใ์ห้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผูป้ระกอบการอาหาร ประชาชน และ

ผู้บรโิภคในพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวิถ(ีStreet Food) ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๐ แห่งทาง 

กลุ่ม Line Street Food / Facebook         

 (๕.๖๑) วนัที่ ๒๖ มถุินายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะที่ปรกึษาโครงการฯ เพื่อเตรยีมการขบัเคลื่อนการ

จดัการอาหารริมบาทวิถีฯ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันCOVID-19 ส าหรับ

ผูป้ระกอบการอาหาร ประชาชน และผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food) ทีส่ามารถ

เปิดด าเนินไดจ้ านวน ๒๐ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook        

(๕.๖๒) วนัที ่๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะท างานฯ เพื่อวางแผนการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร

พฒันาระบบและกลไกเชงิบรูณาการในการขยายผลระดบัพืน้ทีก่ารจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food 

Good Health) ตน้แบบ ครัง้ที ่๒ 



๘๔ 

(๕.๖๓) วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พฒันาขอ้มลูวชิาการและขอ้เสนอแนะเชงินโยบายการจดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) ตน้แบบ       

 (๕.๖๔) วนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จดัเตรยีมขอ้มลูด้านวชิาการเพื่อจดัท าสื่อประชาสมัพนัธก์าร

รณรงค์ส่งเสรมิความรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ประกอบการค้าอาหารในพื้นที่จดับริการอาหาร        

รมิบาทวถิ ี

(๕.๖๕) วนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จดัประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาระบบและกลไกเชงิบูรณาการ

ในการขยายผลระดบัพืน้ทีก่ารจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) ต้นแบบ ครัง้ที ่๒ 

พืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี๒๔ แห่ง ณ จงัหวดัเชยีงใหม ่จ านวน ๑๐๖ คน     

(๕.๖๖) วนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั   สรุปการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี(Street Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน 20 แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนบัสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส.     

(๕.๖๗) วนัที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ สรุปการประชุมเชงิปฏบิตัิการพฒันาระบบและกลไกเชงิบูรณา

การในการขยายผลระดบัพืน้ทีก่ารจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) ต้นแบบ ครัง้ที ่

๒ พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวิถี ๒๔ แห่ง ณ จงัหวดัเชียงใหม่ (๑)สิง่ดีๆ ที่ท ามาก่อน Covid-19 

(มาตรฐาน Street Food ๔ มติ)ิ (๒)สิง่ดีๆ  ทีไ่ดใ้นช่วง Covid-19 (นวตักรรม พฤตกิรรมสุขภาพ การปกปิด

อาหาร)(๓)แนวคดิ & ทศิทางการขบัเคลื่อนแบบ Street Food New Normal     

(๕.๖๘) วนัที ่๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ ตดิตามและตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ  ถนนคนเดนิเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอ

เมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ พืน้ทีเ่ป้าหมายปี 2562-2563  เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไก

การพฒันายกระดบัอาหาร และใหก้ าลงัใจการพฒันาตามมาตรการป้องกนัโรคCovid -19 เพื่อใหภ้าคส่วนที่

เกีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม ่: New Normal        

(๕.๖๙) วนัที่ ๒๑ สงิหาคม ๒๕๖๓ สรุปการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านอาหารพื้นที่จดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิ ี๒๔ แห่ง  

(๕.๗๐) วนัที่ ๒๘ สงิหาคม ๒๕๖๓ สรุปการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดนินครพนม อ าเภอเมอืง จงัหวดั

นครพนม เป้าหมายพืน้ทีใ่หม่ปี 2562-2563  เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการพฒันา

ยกระดบัอาหาร รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มพืน้ทีส่ าคญัทีส่ าคญัหลงัการผ่อนปรนของ ศบค. 



๘๕ 

 (๕.๗๑) วนัที่ ๔ กนัยายน ๒๕๖๓ สรุปการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการ

อาหาร    รมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ  ถนนคนเดนิภูเกต็ หลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง 

จงัหวดัภูเก็ต พื้นที่ต้นแบบเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหาร ให้

ก าลงัใจการพฒันาตามมาตรการป้องกนัโรคCovid-19 เพื่อใหภ้าคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิี

ใหม ่: New Normal     

(๕.๗๒) วนัที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๖๓   สรุปการเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านอาหารพืน้ทีจ่ดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิ ี๙ แห่ง            

(๕.๗๓) วนัที ่๑๘ กนัยายน ๒๕๖๓  สรุปการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ  ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงชุมแพ อ าเภอชุมแพ 

จงัหวดัขอนแก่น พืน้ทีต่้นแบบเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหาร 

ใหก้ าลงัใจการพฒันาตามมาตรการป้องกนัโรคCovid-19 เพื่อใหภ้าคส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติ

วถิใีหม ่: New Normal 

(๕.๗๔) วนัที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓  สรุปการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ  ตลาดโต้รุ่งประตูชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 

พื้นที่ต้นแบบเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหาร ให้ก าลงัใจการ

พฒันาตามมาตรการป้องกนัโรคCovid-19 เพื่อใหภ้าคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม่ : New 

Normal              

(๕.๗๕) วนัที ่๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  ประชุมคณะท างานเพื่อจดัเตรยีมการประชุมพฒันาขอ้มลูวชิาการฯ 

“การจดัการความปลอดภยัการใชผ้ลติภณัฑพ์ลาสตกิเพื่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มในพื้นทีก่ารจดัการอาหาร

รมิบาทวถิ ีตลาดประมงท่าเรอืพล ีอ.เมอืง จ.ชลบุร”ี  

(๕.๗๖) วนัที ่๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  สรุปการประชุมพฒันาขอ้มลูวชิาการฯ “การจดัการความปลอดภยั

การใช้ผลติภณัฑ์พลาสติกเพื่อสุขภาพและสิง่แวดล้อมในพื้นที่การจดัการอาหารรมิบาทวถิี ตลาดประมง

ท่าเรอืพล ีอ.เมอืง จ.ชลบุร”ี  

(๕.๗๗) วนัที่๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  ประชุมคณะท างานการจดัการอาหารรมิบาทวถิ ีเพื่อสรุป

ความก้าวหน้าการใชบ้รรจุภณัฑเ์พื่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม ทดแทนการใชผ้ลติภณัฑพ์ลาสตกิดว้ยความ

รว่มมอืชมรมผูป้ระกอบอาหารตลาดประมงท่าเรอืพลแีละภาคเอกชน 



๘๖ 

(๕.๗๘) วนัที ่๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  สรปุกฎระเบยีบทีเ่ป็นปญัหา อุปสรรคต่อการพฒันาและยกระดบั

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี (Street Food Good Health) เพื่อการใหส้มัภาษณ์สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา

ประเทศไทย (TDRI) 

   (๕.๗๙) วนัที่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  สรุปการพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีผู่้รบัผดิชอบการขบัเคลื่อน

พืน้ทีก่ารจดัการอาหารรมิบาทวถิ ีของศูนยอ์นามยัและส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

(๕.๘๐) วนัที่ ๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  สรุปการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาขอ้มูลวชิาการและ

ขอ้เสนอเชงินโยบายในการขบัเคลื่อนการพฒันาพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good 

Health) 

(๕.๘๑) วนัที ่๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  ประชุมคณะท างานเพื่อจดัท ากลยุทธ ์กจิกรรม ในการ

ขบัเคลื่อนยทุธศาสตร ์: การพฒันาอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food Good Health) 

(๕.๘๒) วนัที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  ประชุมตดิตามการพฒันาขอ้มลูวชิาการฯ “การจดัการความ

ปลอดภยัการใชผ้ลติภณัฑพ์ลาสตกิเพื่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มในพื้นที่การจดัการอาหารรมิบาทวถิ ีตลาด

ประมงท่าเรอืพล ีอ.เมอืง จ.ชลบุร”ี  

(๕.๘๓) วนัที่ ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๓  ประชุมคณะท างานเพื่อจดัท ากลยุทธ ์กจิกรรม ในการ

ขบัเคลื่อนยทุธศาสตร ์: การพฒันาอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food Good Health) 

(๕.๘๔) วนัที ่๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓  ประชุมคณะท างานเพื่อสรุปการจดัท ากลยุทธ ์กจิกรรม ในการ

ขบัเคลื่อนยทุธศาสตร ์: การพฒันาอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food Good Health) 

 (๖) ผูร้บัผดิชอบรายงานความก้าวหน้ากจิกรรมส าคญัและส่งแผนการด าเนินงานเดอืนละ ๑ ครัง้ 

(๖.๑) วนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การเตรยีมจดัประชุม (Kick-off meeting) ประเดน็การขบัเคลื่อน

งาน ดงันี้ ๑) การน าเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานขอ้มูลพืน้ที่ด าเนินการ ๓) กจิกรรมและงบประมาณใน

การด าเนินงาน และ ๔)การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร“ แนวทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบั

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี“ 

(๖.๒) วนัที่ ๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ประชุมที่ปรกึษา ผู้รบัผดิชอบโครงการฯและผูร้่วมโครงการฯ เพื่อ

วางแผนการขบัเคลื่อนโครงการ / ขบัเคลื่อนงาน ดังนี้ 1)การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตัิการ “ แนว

ทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี2)พจิารณาประเดน็เสวนา/ผู้ด าเนินการ/    

ผูร้่วมเสวนาอาหารรมิบาทวถิ ี3 รปูแบบ 3)รปูแบบการประชุมกลุ่ม/การจดัแบ่งกลุ่ม/วทิยากรประจ ากลุ่ม 4)

การวางแผนการเกบ็ขอ้มลูอาหารรมิบาทวถิ(ีพืน้ทีใ่หม)่ / ตดิตามการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ 



๘๗ 

(๖.๓) วนัที่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ สรุปการประชุมการพฒันาอาหารรมิบาทวถิีของพื้นที่เดมิและ

พืน้ทีใ่หมปี่ แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ ยุทธศาสตรก์ารขบัเคลื่อนอาหารรมิบาทวถิ ี“ ปลอดภยั สรา้งเสรมิ

สุขภาพ และสนบัสนุนการท่องเทีย่วไทย ” 

(๖.๔) วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๒ การขบัเคลื่อนการพฒันาอาหารรมิบาทวถิี ถนนคนเดนิเทศบาล

ต าบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ ทัง้ในดา้นสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิและวฒันธรรม สู่การพฒันาตามเกณฑ์

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ีและการขบัเคลื่อนการพฒันาอาหารรมิบาทวถิรี่วมกบัภาคเีครอืข่ายธนาคารออม

สนิทีจ่ะพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีหไ้ดม้าตรฐานและสรา้งรายไดสู้่ชุมชน 

(๖.๕) วนัที่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ การขบัเคลื่อนการพฒันาพื้นที่พฒันาอาหารรมิบาทวถิ ีและได้

แนวทางในการพฒันารปูแบบการขยายผลของระบบและกลไกในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิขีองระดบัพืน้ที่

ใหม่ และจากพื้นทีเ่ดมิขยายไปสู่ที่ทีม่คีวามพรอ้มภายในจงัหวดั พบว่าชมรมผู้ประกอบการอาหารมคีวาม

เขม้แขง็และไดร้บัการสนับสนุนการพฒันาจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อย่างต่อเนื่องและมกีารส่งเสรมิ

การจ าหน่ายและใช้ผกั ผลไม้ที่ปลอดภยั เกษตรอินทรยี์ และชูอาหารพื้นถิ่นให้มอีัตลกัษณ์อาหารเพื่อ

สุขภาพของจงัหวดัสุราษฏรธ์านี  สตูล ตรงั กระบี ่เชยีงใหม ่ล าปาง แมฮ่่องสอน ยโสธร และนครพนม 

(๖.๖) วนัที่ ๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒ การประกาศนโยบายการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิ

บาทวถิ ี(Kick off Street Food Good Health) ณ ตลาดประมงท่าเรอืพล ีจ.ชลบุร ีการถอดบทเรยีนและ

แลกเปลีย่นการพฒันาต้นแบบอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food Good Health) สู่กลไกการพฒันาระดบัพืน้ที ่

โดยพืน้ทีเ่ดมิเป็นพีเ่ลีย้ง(Coaching) และปจัจยัความ ส าเรจ็เกดิจากการบรหิารจดัการโดยภาคเีครอืข่ายการ

พฒันาที่ดแีละร่วมกนัพฒันาอย่างต่อเนื่อง ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  ลพบุร ีชยันาท แพร่ และจงัหวดั

ชลบุร ี  

(๖.๗) วนัที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒ แนวทางในการพฒันารูปแบบการขยายผลของระบบและกลไก   

ในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิขีองระดบัพื้นที่ มกีารจดัท า QR Code เมนูอาหารสุขภาพ การเฝ้าระวงั

วตัถุดบิในการปรุงประกอบอาหาร อตัลกัษณ์อาหารถิ่นกบัวฒันธรรม และการศกึษาวจิยั เรื่องการจดัการ

ขยะมูลฝอยในตลาดถนนคนเดนิภูเก็ตหลาดใหญ่ โดยเก็บขอ้มูลประเภทและปรมิาณของขยะมลูฝอย การ

ขยายพื้นที่ต้นแบบ  สู่ถนนคนเดนิเทศบาลนครอุบลราชธานีและถนนคนเดนิเขมราช ของจงัหวดัลพบุร ี

ภเูกต็ และอุบลราชธานี 

 

 

 



๘๘ 

(๖.๘) วนัที่ ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การพฒันาและยกระดบั

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิใีห้กบัเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ในพืน้ทีเ่ขตบรกิารสุขภาพที ่๑๒ จ านวน ๒๕๐ คน ณ จงัหวดัสงขลา  ชมรมผูป้ระกอบการตลาดเซน็เตอร์

พอยด์ และภาคีเครอืข่ายที่เกี่ยวข้องผลกัดนั ให้เทศบาลนครตรงั จะประกาศให้เป็นจุดผ่อนผนัในการ

จ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะที่ถูกต้องตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มกีาร

แลกเปลีย่นการขยายพืน้ต้นแบบสู่ถนนคนเดนิรถไฟอย่างเป็นรปูธรรม และ จ.กาฬสนิธุ ์ตัง้เป้าหมายขยาย

พืน้ที ่Street Food Model ทัง้อ าเภอใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปี ๖๔ เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน โดยใช้

ตลาดตน้ยางเป็นตน้แบบ 

(๖.๙)วนัที่ ๓ มนีาคม ๒๕๖๓ แนวทางการจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิีของพื้นที่ พบว่า(๑)มกีาร

ผลกัดนัใหถ้นนคนเดนิปายประกาศเป็น “จุดผ่อนผนั” ตามกฎหมาย (๒)ภาคเีครอืข่ายขบัเคลื่อนการพฒันา

และยกระดบัอาหารรมิบาทวถิเีขม้แขง็ (๓)มกีารส่งเสรมิการจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยัและพฒันาเมนูชู

สุขภาพ (๔)เทศบาลนครสมทุรสาคร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร และชมรมผูป้ระกอบการถนน

อาหารปลอดภยัและภาคเีครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี (พื้นที่

ขยาย) (๕)ถนนคนเดนิเซราะกราว จ.บุรรีมัย ์เป็นถนนคนเดนิที่มกีารพฒันาและยกระดบัมคีวามพรอ้มเป็น

ศูนยก์ารเรยีนรู ้Street Food 

 (๖.๑๐)วนัที ่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สรปุประเดน็การขบัเคลื่อนการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี ๑) การ

น าเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานขอ้มลูพืน้ทีด่ าเนินการ ๓) กจิกรรมและงบประมาณในการด าเนินงาน และ 

๔) การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนวทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิ

บาทวถิ ีในช่วง สถานการณ์ COVID-๑๙ พืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีแพร ่จนัทบุร ีประจวบครีขีนัธ ์โดยตดิตาม

การขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิผี่านทางช่องทางกลุ่ม Line Street Food 

 (๗) ประชุมคณะท างานเพื่อตดิตามความก้าวกจิกรรมส าคญัและวางแผนการด าเนินงานรายเดอืนๆ

ละ ๑ ครัง้ เพื่อควบคุมก ากบัการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยผู้รบัผดิชอบโครงการและ

เจา้หน้าทีก่ารเงนิไดก้ ากบัการใชจ้า่ยงบประมาณใหเ้ป็นไปตามแผนและระเบยีบการเบกิจ่ายงบประมาณของ

ทางราชการอยา่งเครง่ครดั 
ครัง้ที ่๑ วนัที ่๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ผลประชุมคอืการเตรยีมจดัประชุม 

(Kick-off meeting) ประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดังนี้ ๑) การน าเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานขอ้มูลพื้นที่

ด าเนินการ ๓) กิจกรรมและงบประมาณในการด าเนินงาน และ ๔)การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ             

“ แนวทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี“ 



๘๙ 

ครัง้ที่ ๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า จดัประชุมที่ปรึกษา 

ผูร้บัผดิชอบโครงการฯและผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อวางแผนการขบัเคลื่อนโครงการ / ขบัเคลื่อนงาน ดังนี้ ๑)

การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนวทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิ

บาทวถิ ี๒)พจิารณาประเดน็เสวนา/ผูด้ าเนินการ/    ผูร้ว่มเสวนาอาหารรมิบาทวถิ ี๓ รปูแบบ ๓)รปูแบบการ

ประชุมกลุ่ม/การจดัแบ่งกลุ่ม/วทิยากรประจ ากลุ่ม ๔)การวางแผนการเกบ็ขอ้มลูอาหารรมิบาทวถิ(ีพืน้ทีใ่หม่) 

/ ตดิตามการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ 

ครัง้ที ่๓ วนัที ่๒๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ณ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์

การพฒันาอาหารรมิบาทวถิขีองพื้นที่เดมิและพื้นที่ใหม่ปี แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นประเด็น ยุทธศาสตรก์าร

ขบัเคลื่อนอาหารรมิบาทวถิ ี“ ปลอดภยั สรา้งเสรมิสุขภาพ และสนบัสนุนการท่องเที่ยวไทย ”  

ครัง้ที่ ๔ วนัที่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ได้ผลการขบัเคลื่อนการ

พฒันาอาหารรมิบาทวถิี ถนนคนเดนิเทศบาลต าบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ มติสิุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิ

และวฒันธรรม สู่การการขบัเคลื่อนและพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และร่วมกับภาคี

เครอืขา่ยธนาคารออมสนิทีจ่ะพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีหไ้ดม้าตรฐานและสรา้งรายได้สู่ชุมชน  

ครัง้ที ่๕ วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า  ไดต้ดิตามการขบัเคลื่อน

การพฒันาพื้นที่พฒันาอาหารรมิบาทวถิ ีและได้แนวทางในการพฒันารูปแบบการขยายผลของระบบและ

กลไกในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิขีองระดบัพืน้ที่ใหม ่และจากพืน้ทีเ่ดมิขยายไปสู่ทีท่ ีม่คีวามพรอ้มภายใน

จงัหวดั พบว่าชมรมผู้ประกอบการอาหารมคีวามเข้มแข็งและได้รบัการสนับสนุนการพฒันาจากองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่อยา่งต่อเนื่องและมกีารส่งเสรมิการจ าหน่ายและใชผ้กั ผลไม้ทีป่ลอดภยั เกษตรอนิทรยี ์

และชูอาหารพื้นถิน่ให้มอีตัลกัษณ์อาหารเพื่อสุขภาพของจงัหวดัสุราษฏรธ์านี  สตูล ตรงั กระบี่ เชยีงใหม ่

ล าปาง แมฮ่่องสอน ยโสธร และนครพนม 

ครัง้ที่ ๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า (๑) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ 

รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาท

วถิ ี(Kick off Street Food Good Health) ณ ตลาดประมงท่าเรอืพล ีจ.ชลบุร ี(๒)การถอดบทเรยีนและ

แลกเปลีย่นการพฒันาต้นแบบอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food Good Health) สู่กลไกการพฒันาระดบัพืน้ที ่

โดยพืน้ทีเ่ดมิเป็นพีเ่ลีย้ง(Coaching) (๓)ปจัจยัความ ส าเรจ็เกดิจากการบรหิารจดัการโดยภาคเีครอืข่ายการ

พฒันาที่ดแีละร่วมกนัพฒันาอย่างต่อเนื่อง ของจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  ลพบุร ีชยันาท แพร่ และจงัหวดั

ชลบุร ี  



๙๐ 

ครัง้ที่ ๗ วนัที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า  ได้ผลการติดตามพื้นที่

พฒันาอาหารรมิบาทวถิีและไดแ้นวทางในการพฒันารปูแบบการขยายผลของระบบและกลไกในการพฒันา

อาหารรมิบาทวถิขีองระดบัพืน้ที ่มกีารจดัท า QR Code เมนูอาหารสุขภาพ การเฝ้าระวงัวตัถุดบิในการปรงุ 

ประกอบอาหาร อตัลกัษณ์อาหารถิน่กบัวฒันธรรม และการศกึษาวจิยั เรื่องการจดัการขยะมลูฝอยในตลาด

ถนนคนเดนิภูเก็ตหลาดใหญ่ โดยเก็บขอ้มูลประเภทและปรมิาณของขยะมูลฝอย มกีารขยายพื้นที่ต้นแบบ  

สู่ถนนคนเดนิเทศบาลนครอุบลราชธานีและถนนคนเดนิเขมราช ของจงัหวดัลพบุร ีภเูกต็ และอุบลราชธานี 

 ครัง้ที ่ ๘ วนัที ่ ๒ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๖๓ ณ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า  สรปุผลการประชุม

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี (S t r e e t  F o o d)ใหก้บัเจา้หน้าที่

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ในพืน้ทีเ่ขตบรกิารสุขภาพที ่๑๒ จ านวน ๒๕๐ 

คน ณ จงัหวดัสงขลา  (๒)ชมรมผูป้ระกอบการตลาดเซน็เตอรพ์อยด ์ และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กี่ยวขอ้งผลกัดนั 

ใหเ้ทศบาลนครตรงั จะประกาศใหเ้ป็นจดุผ่อนผนัในการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รอืทางสาธารณะทีถู่กตอ้งตาม

พระราชบญัญตักิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (๓)มกีารแลกเปลีย่นการขยายพืน้ Street Food ตน้แบบสู่ถนน

คนเดนิรถไฟอย่างเป็นรปูธรรม (๔)จ.กาฬสนิธุ ์ ตัง้เป้าหมายขยายพืน้ที ่Street Food Model ทัง้อ าเภอให ้

แล้ว เสร็จภายในปี๖๔เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้ตลาดต้นยางเ ป็นต้นแบบ 

         ครัง้ที ่๙ วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๓ ณ  ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า  ไดผ้ลการตดิตามพืน้ทีพ่ฒันา

อาหารรมิบาทวถิี และได้แนวทางในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิีของระดบัพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาโมเดลพื้นทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิขีองพื้นที ่พบว่า(๑)มกีารผลกัดนัใหถ้นนคนเดนิปายประกาศ

เป็น “จุดผ่อนผนั” ตามกฎหมาย (๒)ภาคีเครอืข่ายขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัอาหารรมิบาทวิถี

เข้มแขง็ (๓)มกีารส่งเสรมิการจ าหน่ายผกั ผลไม้ปลอดภยัและพฒันาเมนูชูสุขภาพ (๔)เทศบาลนคร

สมทุรสาคร ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรสาคร และชมรมผูป้ระกอบการถนนอาหารปลอดภยัและภาคี

เครอืข่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี(พืน้ที่ขยาย) ๕)ถนนคนเดนิเซราะ 

กราว จ.บุรรีมัย ์เป็นถนนคนเดนิทีม่กีารพฒันาและยกระดบัมคีวามพรอ้มเป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้Street Food 

          ครัง้ที่ ๑๐ วนัที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดังนี้  ๑) การน าเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อมูลพื้นที่ด าเนินการ ๓) 

กจิกรรมและงบประมาณในการด าเนินงาน และ ๔) การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนวทางการ

ด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี ในช่วง สถานการณ์ COVID-๑๙ พืน้ที่จงัหวดั

สุพรรณบุร ีแพร ่จนัทบุร ีประจวบครีขีนัธ ์โดยตดิตามการขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหาร

รมิบาทวถิผี่านทางช่องทางกลุ่มLine Street Foodซึง่มสีมาชกิจ านวน ๒๑๐ คนพืน้ที ่Street Food ๒๔ แห่ง 



๙๑ 

 ครัง้ที ่๑๑ วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดังนี้  ๑) การน าเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อมูลพื้นที่ด าเนินการ ๓) 

กจิกรรมและงบประมาณในการด าเนินงาน และ ๔) การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนวทางการ

ด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี ในช่วง สถานการณ์ COVID-๑๙ พืน้ที่จงัหวดั

สุพรรณบุร ีแพร ่จนัทบุร ีประจวบครีขีนัธ ์โดยตดิตามการขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหาร

รมิบาทวถิผี่านทางช่องทางกลุ่มLine Street Foodซึง่มสีมาชกิจ านวน ๒๑๐ คนพืน้ที ่Street Food ๒๔ แหง่ 

ครัง้ที่ ๑๒ วนัที่ ๘ มถุินายน ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประชุมผูร้บัผดิชอบโครงการและคณะท างาน เพื่อวางแผนขบัเคลื่อนโครงการฯ รองรบัการเบกิจ่ายงวดเงนิที ่

2 ดงันี้(๑.๑)การพฒันาระบบและกลไกเชงิบูรณาการในการขยายผลระดบัพื้นที่การด าเนินงานอาหาร  รมิ

บาทวถิตีน้แบบ ครัง้ที ่๒ (ภาคเหนือหรอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ านวน ๑ ครัง้(๑.๒)ตดิตามการพฒันา

พืน้ทีเ่ป้าหมายเดมิ พืน้ทีใ่หมแ่ละพืน้ทีข่ยาย จ านวน ๑๐ แห่ง  (๑.๓)การสุ่มติดตามประเมินผลการ

พฒันาต้นแบบแหล่งจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั (๑.๔)การจดัเตรยีมขอ้มลูจดัท าสื่อประชาสมัพนัธส์่งเสรมิ

ความรูด้า้นสุขภาพเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

ครัง้ที ่๑๓ วนัที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑) สรุปผลการติดตามการขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน

อาหารรมิบาทวถิ ีถนนคนเดนิบา้นวดัสงิห ์จ.ชยันาท , ตลาดน ้ากรุงเก่า วดัท่าการอ้งจ.พระนครศรอียุธยา , 

ถนนคนเดนิแพรกษา จ.สมทุรปราการ, ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงชยัภมู ิ,ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงชุมแพ จ.

ขอนแก่น และการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร 

ประชาชน และผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน ๒๐ 

แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

ครัง้ที่ ๑๔ วนัที่ ๔ สงิหาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเดน็การขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑)สรุปการจดัการประชุม เชงิปฏบิตัิการพฒันาระบบและกลไกเชงิบูรณา

การในการขยายผลระดบัพืน้ทีก่ารจดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) ต้นแบบ ครัง้ที ่

๒ (ภายใต้โครงการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวิถีปลอดภยั สร้างเสรมิสุขภาพ และสนับสนุนการ

ท่องเทีย่วไทย) ณ โรงแรมดวงตะวนั อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ๒)การเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้

การป้องกนัCOVID-19 พืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน ๒๐ 

แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนบัสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 



๙๒ 

 ครัง้ที่ ๑๕ วนัที่ ๒ กนัยายน ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑) สรุปผลการติดตามการขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน

อาหารรมิบาทวถิ ีถนนคนเทศบาลเมอืงนครพนม ,ถนนคนเดนิภูเกต็หลาดใหญ่ จ.ภูเกต็ และ๒)การเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

 ครัง้ที่ ๑๖ วนัที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเดน็การขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑)ตดิตามความก้าวหน้าการออกแบบเครื่องมอื เกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู 

และประเมนิผลขอ้มลูความรู ้ ความเขา้ใจความรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health Literacy) และความพงึพอใจของ

ผู้ประกอบการค้าและผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารพื้นที่จดับรกิารอาหาร   รมิบาทวิถี และการเก็บข้อมูลและ

วเิคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมนิผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตร์จากการด าเนินการพฒันาพื้นที่จดับรกิารอาหาร     

รมิบาทวถิ ี๒)สรุปผลการตดิตามการขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี ถนนคน

เทศบาลเมอืงชุมแพ ,ถนนสายอาหารปลอดภยั โต้รุ่ง ประตูชยั อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ และ๓)การเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

 ครัง้ที ่๑๗ วนัที ่๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ณ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑)การคนืขอ้มลูเพื่อพฒันาขอ้มลูวชิาการ การใชบ้รรจุภณัฑส์ าหรบัใส่

อาหารในพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี ตลาดประมงท่าเรอืพล ีจ.ชลบุร ี๒)สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา

ประเทศไทย (TDRI) สมัภาษณ์คณะเจา้หน้าทีส่ านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ทีร่บัผดิชอบการ

โครงการเพื่อพฒันาและยกระดบั อาหารรมิบาทวถิ ีเพื่อการศกึษาวจิยัในโครงการ “การปลดลอ็คกฎระเบยีบ

ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิ BCG ของไทย” ภายใต้แผนงานการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิชวีภาพ-

เศรษฐกจิหมุนเวยีน-เศรษฐกจิสเีขยีว (BCG in Action) ซึ่งครอบคลุมถงึสาขาด้านเกษตรอาหารและ

การแพทยส์ุขภาพ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อระบุกฎระเบยีบทีเ่ป็น อุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิ BCG ของ

ประเทศไทย และจดัท าขอ้เสนอในการปรบัปรุงแก้ไขกฎระเบยีบ  และ๓)การเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์ห้

ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผูป้ระกอบการอาหาร ประชาชน และผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหาร

รมิบาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook  

โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 



๙๓ 

 ครัง้ที่ ๑๘ วนัที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑)สรุปการประชุมเชิงปฏบิตัิการพฒันาข้อมูลวชิาการและข้อเสนอเชิง

นโยบายในการขบัเคลื่อนการพฒันาพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) ๒)การ

สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินตามรายงานฉบบัสมบูรณ์ ๓)การเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู้

การป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคในพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิ

บาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook  

โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

 (๘)มกีารประชุมคณะบรหิารจดัการเพื่อรายงานความก้าวหน้า ตดิตามและวางแผนการขบัเคลื่อน

โครงการทุก ๓ เดอืน 

ครัง้ที่ ๑ วนัที่ ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า เพื่อสรุปผลการจดัประชุม 

(Kick-off meeting) ร่วมกบัทมีที่ปรกึษา ผู้รบัผดิชอบโครงการฯและผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อปรกึษาหารอื

ประเดน็การขบัเคลื่อนงาน ผลการประชุมไดข้อ้เสนอแนะการขบัเคลื่อนการพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีนพืน้ที่ 

ครัง้ที ่๒ วนัที ่๒๗ ธนัวาคม  ๒๕๖๒ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า เพื่อจดัประชุมแลกเปลีย่น

เรยีนรู้การพฒันาอาหารรมิบาทวถิี ร่วมกบัทมีที่ปรกึษา ผู้รบัผดิชอบโครงการฯและผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อ

ปรกึษาหารอืประเดน็การขบัเคลื่อนงาน เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการจดัประชุมเพื่อพฒันาเป็นระบบ

และกลไกในการพฒันาอาหารรมิบาทวถิใีนระดบัพื้นที่ รวมถงึนโยบายในการขบัเคลื่อนในระดบักระทรวง

สาธารณสุข 

ครัง้ที่ ๓ วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า เพื่อปรกึษาหารอืประเดน็การ

ขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑) การน าเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อมูลพื้นที่ด าเนินการ ๓) กิจกรรมและ

งบประมาณในการด าเนินงาน และ ๔) การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนวทางการด าเนินงาน

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี โดยผลการประชุมมมีตใินการก าหนดแนวทางการประชุม

คณะท างานพฒันาและยกระดบัการพฒันาอาหารรมิบาทวถิรีวมถงึร่างประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอาหาร

รมิบาทวธิเีพื่อก าหนดเป็นยโยบายในระดบัประเทศต่อไป 

ครัง้ที่ ๔ วนัที่ ๑๒ มถุินายน ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า เพื่อปรกึษาหารอืประชุม

ผูร้บัผดิชอบโครงการและคณะท างาน เพื่อวางแผนขบัเคลื่อนโครงการฯ รองรบัการเบกิจ่ายงวดเงนิที ่2 ดงันี้

(๑.๑)การพฒันาระบบและกลไกเชงิบูรณาการในการขยายผลระดบัพื้นที่การด าเนินงานอาหาร  รมิบาทวถิี

ต้นแบบ ครัง้ที ่๒ (ภาคเหนือหรอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ านวน ๑ ครัง้(๑.๒)ตดิตามการพฒันาพืน้ที่

เป้าหมายเดมิ พืน้ทีใ่หมแ่ละพืน้ทีข่ยาย จ านวน ๑๐ แห่ง  (๑.๓)การสุ่มติดตามประเมินผลการพัฒนา



๙๔ 

ต้นแบบแหล่งจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั (๑.๔)การจดัเตรยีมขอ้มลูจดัท าสื่อประชาสมัพนัธส์่งเสรมิความรู้

ดา้นสุขภาพเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั (๑.๕)การเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคในพืน้ที่จดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / 

Facebook  โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

ครัง้ที ่๕ วนัที ่๑๑ กนัยายน ๒๕๖๓ ณ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า เพื่อปรกึษาหารอืประเดน็การ

ขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑) สรุปผลการตดิตามการขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี 

ถนนคนเทศบาลเมอืงนครพนม ,ถนนคนเดนิภูเก็ตหลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต ๒)การจดัเตรยีมข้อมูลจดัท าสื่อ

ประชาสมัพนัธส์่งเสรมิความรูด้า้นสุขภาพเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั และ

๓)การเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หค้วามรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผูป้ระกอบการอาหาร ประชาชน และ

ผูบ้รโิภคในพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม 

Line Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

 ครัง้ที่ ๖ วนัที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๓ ณ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ปรกึษาหารอื

ประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑)สรุปการประชุมเชิงปฏบิตัิการพฒันาข้อมูลวชิาการและข้อเสนอเชิง

นโยบายในการขบัเคลื่อนการพฒันาพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) ๒)

ความก้าวหน้าการสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินตามรายงานฉบับสมบูรณ์ ๓)การเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

 (๙) รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานกจิกรรมส าคญัแบบรายเดอืน ต่อ สสส. 

 ครัง้ที่๑  วนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จดัประชุม (Kick-off meeting) ร่วมกับทีมที่ปรึกษา 

ผู้รบัผิดชอบโครงการฯและผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อปรกึษาหารอืประเด็นการขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑) การ

น าเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานขอ้มลูพืน้ทีด่ าเนินการ ๓) กจิกรรมและงบประมาณในการด าเนินงาน และ 

๔) การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนวทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิ

บาทวถิ ี

 

 

 



๙๕ 

 ครัง้ที่ ๒ วนัที่ ๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ จดัประชุมทีป่รกึษา ผูร้บัผดิชอบโครงการฯและผูร้่วมโครงการฯ 

เพื่อวางแผนการขบัเคลื่อนโครงการ / ขบัเคลื่อนงาน ดงันี้ ๑)การเตรยีมการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร “ แนว

ทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี๒)พจิารณาประเดน็เสวนา/ผูด้ าเนินการ/    

ผู้ร่วมเสวนาอาหารรมิบาทวถิี ๓ รูปแบบ๓)รูปแบบการประชุมกลุ่ม/การจดัแบ่งกลุ่ม/วทิยากรประจ ากลุ่ม    

๔)การวางแผนการเกบ็ขอ้มลูอาหารรมิบาทวถิ(ีพืน้ทีใ่หม)่ / ตดิตามการพฒันาพืน้ทีเ่ดมิ 

 ครัง้ที ่๓ วนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๖๒ การประชุมเชงิปฏบิตักิารการจดัการอาหารรมิบาทวถิ ี(Street 

Food) เพื่อการพฒันามาตรฐานและยกระดบัต้นแบบอาหารรมิบาทวถิ ีเพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์การ

พฒันาอาหารรมิบาทวถิ ีของพื้นทีเ่ดมิปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ แห่ง และพืน้ที่ใหม่ปี๒๕๖๒ จ านวน ๑๒ แห่ง 

รวมผู้เขา้ร่วมประชุมจ านวน ๑๔๐ คน  โดยด้านวชิาการและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นประเดน็ ยุทธศาสตรก์าร

ขบัเคลื่อนอาหารรมิบาทวถิ ี“ ปลอดภยั สรา้งเสรมิสุขภาพ และสนับสนุนการท่องเทีย่วไทย ” , จุดเปลีย่น

และโอกาส การพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ีและด้านกจิกรรมกระบวนการและการถอดบทเรยีนอาหารรมิบาท

วถิ ีผ่านการทบทวนตนเองผ่าน who am I , การเขยีนสะทอ้นยอ้นคดิ Reflexive Writing และการจดัการ

ความรุผ้่านผเีสือ้ถอดบทเรยีน 

 ครัง้ที ่๔ วนัที ่๒๗ กนัยายน ๒๕๖๒  

 ๑) ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ศูนยอ์นามยัที่ ๖ ชลบุร ีกรมอนามยั และ สสจ. สมุทรปราการ 

ร่วมศกึษา/แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะบบกลไกการพฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food) เบกิฤกษ์ลงพืน้ทีเ่ป็น

แห่งแรกทีถ่นนคนเดนิเทศบาลต าบลแพรกษา จ.สมทุรปราการ เพื่อจดัเกบ็ขอ้มลูการพฒันาการจดัอาหารรมิ

บาทวถิทีัง้ในดา้นสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิและวฒันธรรม สู่การพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาทวถิี 

 ๒) การประชุมร่วมกบัธนาคารออมสนิ เพื่อขบัเคลื่อนการจดัการอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food) 

เพื่อการพฒันามาตรฐานและยกระดบัต้นแบบอาหารรมิบาทวถิ ีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพฒันา

อาหารรมิบาทวถิแีละวางแผนการท างานร่วมกนัของกรมอนามยัและธนาคารออมสิน ในพืน้ทีเ่ดมิปี ๒๕๖๑ 

จ านวน ๑๒ แห่ง และพืน้ทีใ่หม่ปี ๒๕๖๒ จ านวน ๑๒ แห่ง และวางแผนเสนอผุบ้รหิาร ทัง้สองหน่วยงานใน

การสนบัสนุนผูป้ระกอบการอาหารรมิบาทวถิใีนการพฒันาแผงลอยจ าหน่ายอาหารใหไ้ดต้ามมาตรฐานต่อไป 

 ครัง้ที ่๕  วนัที ่๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

 ๑) ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ศูนยอ์นามยัที ่๑ เชยีงใหม่ , ศูนยอ์นามยัที ่๑๑ นครศรธีรรมราช 

ศูนยอ์นามยัที ่๑๒ ยะลา สสจ.เชยีงใหม ่, สสจ.ล าปาง ,สสจ.สุราษฏรธ์านี,  สสจ.ตรงั เทศบาลนครเชยีงใหม ่

เทศบาลนครล าปาง เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี เทศบาลนครตรงั  และชมรมผู้ประกอบการอาหารจงัหวดั

เชยีงใหม่ ล าปาง  สุราษฏร์ธานี และตรงั ร่วมติดตามการขบัเคลื่อนการพฒันาพื้นที่และศึกษาระบบและ
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กลไกการขยายพื้นที่จดับรกิารอาหารริมบาทวถิี ในพื้นที่เดมิ จ.สุราษฏร์ธานี ถนนตเีหลก็(ตลาดศาลเจา้) 

ขยายพื้นทีไ่ปยงั “ตลาดท่าเรอืเกาะ” / จ.ตรงั ถนนเซน็เตอรพ์อยด์ ขยายพืน้ที่ไปยงั “ถนนคนเดนิสถานี

รถไฟตรงั” ส่วน จ.เชยีงใหม ่และล าปาง ยงัอยูร่ะหว่างการคดัเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะขยายภายในจงัหวดั 

 ๓) ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ,ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ,        

ศูนย์อนามัยที่  ๑๐ อุบลราชธานี  ศูนย์อนามัยที่  ๑๑นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่  ๑๒ ยะลา              

สสจ.แม่ฮ่องสอน ,สสจ.นครพนม,สสจ.ยโสธร, สสจ.กระบี่ ,สสจ.สตูล, เทศบาลต าบลปาย เทศบาลเมอืง

นครพนม เทศบาลเมอืงยโสธร เทศบาลเมอืงกระบี่ เทศบาลต าบลละงู  และชมรมผู้ประกอบการอาหาร

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน นครพนม ยโสธร กระบี่ และสตูล ร่วมศกึษาสถานการณ์และถอดเรยีนระบบและกลไก

การจดัการพืน้ทีบ่รกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(พืน้ทีใ่หม่)ถนนคนเดนิปาย ถนนคนเดนินครพนม ตลาดโต้รุ่ง(ขา้ง

เทศบาลยโสธร) ถนนคนเดนิกระบี ่และตลาดเยน็ เยน็ 

 ครัง้ที ่๖ วนัที ่๒ ธนัวาคม ๒๕๖๒  

 ๑)ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ร่วมกบัศูนยอ์นามยัที ่๑ เชยีงใหม่ , ศูนยอ์นามยัที ่๔ 

สระบุร ี, ศูนย์อนามยัที่ ๕ ราชบุร ี, ศูนยอ์นามยัที่ ๖ ชลบุร,ี สสจ.ประจวบครีขีนัธ์ , สสจ.ลพบุร ี,          

สสจ.ชยันาท,  สสจ.แพร่,สสจ.ชลบุร,ี เทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์, เทศบาลต าบลล านารายณ์,เทศบาล

ต าบลวดัสงิห,์เทศบาลเมอืงแพร่, เทศบาลเมอืงชลบุร ีและชมรมผูป้ระกอบการอาหารจงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

ลพบุร ี ชยันาท แพร่และชลบุร ีร่วมติดตามการขบัเคลื่อนการพฒันาพื้นที่และศึกษาระบบและกลไกการ

ขยายพื้นที่จดับริการอาหารรมิบาทวิถี ในพื้นที่เดิม จ.ชลบุรีและพื้นที่ใหม่ ถนนคนเดินเทศบาลเมือง

ประจวบครีขีนัธ ์ ตลาดโตรุ้ง่เทศบาลต าบลล านารายณ์  ถนนคนเดนิบา้นวดัสงิห ์ตลาดโตรุ้ง่ประตูชยั 

 ครัง้ที ่๗ วนัที ่๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 

 ๑) เทศบาลต าบลต าบลล านารายณ์  ร่วมกบัศูนยอ์นามยัที ่๔ สระบุร ีส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั

ลพบุร ีโรงพยาบาลชยับาดาล และภาคเีครอืข่ายเกษตรอนิทรยี ์จ.ลพบุร ีจดัมหกรรม Street Food (อาหาร

รมิบาทวิถี) และอาหารสะอาด รสชาติอร่อย โดยม ีดร.สาธิต ปิตุเตชะ รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน มอบป้าย อาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ป้าย 

อาหารสะอาด รสชาตอิรอ่ย (Clean Food Good Taste) 

 ๒) กระบวนการพฒันา อาหารรมิบาทวถิ ี(Street food Good Health) ถนนคนเดนิภูเกต็ หลาด

ใหญ่ น าโดยผูว้่าราชการจงัหวดัภเูกต็ นายกเทศมนตรเีทศบาลนครภเูกต็ กรมอนามยั ส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัภเูกต็ กรมวทิยาศาสตรก์ารเเพทย ์โรงพยาลวชริะภเูกต็ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตภูเกต็ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเกต็ เเละชุมชนย่านเมอืงเก่าภูเกต็ ยกระดบัมาตรฐาน อาหารรมิบาทวถิขีองประเทศ 
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เพื่อการพฒันาที่ยงัยนื โดยการจดัท า QR Code เมนูอาหารสุขภาพ การเฝ้าระวงัวตัถุดบิในการปรุง

ประกอบอาหาร อตัลกัษณ์อาหารถิน่กบัวฒันธรรม และการศกึษาวจิยั เรื่องการจดัการขยะมลูฝอยในตลาด

ถนนคนเดนิภเูกต็หลาดใหญ่ โดยเกบ็ขอ้มลูประเภทและปรมิาณของขยะมลูฝอย 

 ๓) วันที่ ๑๗ ธธันวาคม ๒๕๖๒ ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ(ถนนราชบุตร) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี        

นายเรวตั อารรีอบ ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข พรอ้มดว้ยแพทยห์ญงิพรรณพมิล  

วปิุลากร อธบิดกีรมอนามยั มอบป้าย Street Food Good Health(อาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ) ป้าย 

Clean Food Good Taste(อาหารสะอาด รสชาตอิรอ่ย) กว่าจะถงึวนัน้ีตอ้งขอขอบคุณ ภาคเีครอืข่ายในพืน้ที่

เกาะติดการพัฒนา ประสาน สนับสนุน ความร่วมมืออย่างใกล้(เทศบาลนครอุบลราชธานี ส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี ศูนย์อนามยัที่ ๑๐ อุบลราชธานีและชมรมผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่ง

คุณภาพ) 

 ครัง้ที ่๘ วนัที ่๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ 

 ๑) วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์อนามยัที่ ๑๒ ยะลา ร่วมกับส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า       

จดัประชุมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวิถี (Street Food)ให้กับ

เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เขตบรกิารสุขภาพที่ ๑๒ 

จ านวน ๒๕๐ คน อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการขยายพื้นที่ด าเนินการ ๑ 

จงัหวดั ๑ Street Food Model 

 ๒) วนัที ่๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั เทศบาลนครตรงั  ศูนยอ์นามยัที ่

๑๒ ยะลา ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจงัหวดัตรงัและชมรมผู้ประกอบการตลาดเซ็นเตอร์พอยด์ จดั

มหกรรมอาหารรมิบาทวถิ ีStreet Food “เทศกาลอาหารรื่นรมย ์คนกนิเสน้” ณ ตลาดเซน็เตอรพ์อยท ์ถนน

รืน่รมย ์เทศบาลนครตรงั อ าเภอเมอืง จงัหวดัตรงั โดยม ีนายเรวตั อารรีอบ ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงสาธารณสุขพร้อมดว้ยนายแพทยด์นัย ธวีนัดา  รองอธบิดกีรมอนามยั เป็นประธานเปิดงาน และ

มอบป้าย อาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ป้าย อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย 

(Clean Food Good Taste) สาธติเมนู ย าผกักูด เพื่อสุขภาพ อกีทัง้ยงัไดต้รวจเยีย่มการพฒันาถนนคนเดนิ

รถไฟ ซึ่งเป็น Street Food พื้นที่ขยายของจงัหวดัตรงั โดยน ารูปแบบการพฒันาทัง้ 4 มติไิปพฒันาและ

ยกระดบัมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

 ๓) วนัที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓  ตลาดต้นยาง เทศบาลต าบลต้นยาง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์      

นายเรวตั อารรีอบ ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข พรอ้มดว้ยนายแพทยด์นัย ธวีนัดา 

รองอธบิดกีรมอนามยั มอบป้าย Street Food Good Health(อาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ) ป้าย Clean 
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Food Good Taste(อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย) และลงนามความร่วมมอื(MOU)หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ

พฒันาใหเ้ป็นอ าเภอ Street Food Model ผลการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหาร รมิบาทวถิกีว่า ๒ ปี 

แสดงให้เห็นถึงความร่วมมอืระหว่างภาคเีครอืข่ายภาครฐั ภาคเอกชน และผู้บรโิภค เพื่อพฒันา Street 

Food ใหม้คีวาม เพื่อสุขภาพทีด่ขีองพีน้่องประชาชน 

 ๔) วนัที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓  ดร.สาธติ ปิตุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ 

แพทยห์ญงิพรรณพมิล วปิุลากร อธบิดกีรมอนามยั พรอ้มคณะผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยีย่มให้

ก าลงัใจในการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน "ตลาดนวตัวิถิที่าเรอืคลองคาง อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์"ซึง่เป็น

พืน้ทีข่ยายการพฒันาและยกระดบั 

 ๕) วนัที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  ศูนยอ์นามยัที่ ๑๒ ยะลา ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง-

ยะลา  เทศบาลนครยะลาและเมอืงพทัลุง จดัประชุมเชงิปฏบิตัิการขบัเคลื่อนการการด าเนินงานอาหาร

สุขาภบิาลรมิบาทวถิ ี(Street Food) เพื่อพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการอาหารและยกระดบัการพฒันา “ถนน

คนเดนิเทศบาลเมอืงพทัลุง ” และ “แผงขายอาหารสนามชา้ง” ตามเกณฑก์ารพฒันาทัง้ ๔ มติ ิ

 ครัง้ที ่๙ วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 ๑) วนัที่ ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ร่วมกบัศูนยอ์นามยัที่ ๑ เชยีงใหม ่

ส านักงานเทศบาลต าบลปาย  โรงพยาบาลปาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปายและสภาถนนคนเดนิปาย 

ประชุมและตดิตามการพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food) ณ ถนนคนเดนิปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

พบว่ามกีารผลกัดนัให้ถนนคนเดนิปายประกาศเป็น “จุดผ่อนผนั” ตามกฎหมาย มกีารพฒันาตามเกณฑ์

มาตรฐาน Clean Food Good Taste ประมาณรอ้ยละ ๖๐ มกีารเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหารอย่างน้อย    

ปีละ ๑ ครัง้  มอีตัลกัษณ์อาหารพืน้ถิน่ (ไทใหญ่) และอาหารนานาชาต ิ

 ๒) วนัที่ ๑๗ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๓ ดร.สาธติ ปิตุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

พรอ้มดว้ย พญ.พรรณพมิล วปิุลากร อธบิดกีรมอนามยั เป็นประธานการตรวจเยีย่มการพฒันาและยกระดบั

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี(พื้นที่ขยาย) ณ ถนนอาหารปลอดภยั เทศบาลนครสมุทรสาคร พรอ้มทัง้มอบ

ป้าย อาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ป้ายอาหารสะอาด รสชาตอิร่อย (Clean 

Food Good Taste) ป้ายเมนูชสูุขภาพ ซึง่เป็น Street Food พืน้ทีข่ยายของศูนยอ์นามยัที ่๕ ราชบุร ีโดยน า

รปูแบบการพฒันาทัง้ ๔ มติไิปพฒันาและยกระดบัมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

 ๓) วนัที่ ๒๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ร่วมกบัศูนย์อนามยัที่ ๑๐ 

อุบลราชธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ส านักงานเทศบาลเมืองยโสธรและคณะท า งาน

ผู้ประกอบการค้าโต้รุ่ง(ข้างเทศบาล) ประชุมและติดตามเพื่อพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบั



๙๙ 

อาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food)พืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒  พบว่ามกีารจดัระเบยีบการจ าหน่ายสนิคา้    

มกีารอบรมผูส้มัผสัอาหาร ปรบัเปลีย่นภาชนะปลอดภยั และมกีารจดัการเศษอาหารก่อนทิง้ 

 ๔) วนัที ่๒๒ กุมภาพนัธ ์๒๕๖๓ นายธนิตพล ไชยนันท ์ ทีป่รกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข และนายแพทยด์นัย ธวีนัดา รองอธบิดกีรมอนามยั พรอ้มคณะผู้บรหิารกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั คนไทยสุขภาพด ี เพลดิเพลนิ วฒันธรรมอสีาน” 

ซึง่ Street Food Model ของประเทศไทย 

 ครัง้ที ่๑๐ วนัที ่๓ มนีาคม ๒๕๖๓ 

 ๑) วนัที่ ๙ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ร่วมกบัศูนย์อนามยัที่ ๑ เชยีงใหม ่

ส านักงานเทศบาลต าบลปาย  โรงพยาบาลปาย ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปายและสภาถนนคนเดนิปาย 

ประชุมและตดิตามการพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food) ณ ถนนคนเดนิปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

พบว่ามกีารผลกัดนัให้ถนนคนเดนิปายประกาศเป็น “จุดผ่อนผนั” ตามกฎหมาย มกีารพฒันาตามเกณฑ์

มาตรฐาน Clean Food Good Taste ประมาณรอ้ยละ ๖๐ มกีารเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหารอย่างน้อย    

ปีละ ๑ ครัง้  มอีตัลกัษณ์อาหารพืน้ถิน่ (ไทใหญ่) และอาหารนานาชาต ิ

 ๒) วนัที่ ๑๗ กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๓ ดร.สาธติ ปิตุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

พรอ้มดว้ย พญ.พรรณพมิล วปิุลากร อธบิดกีรมอนามยั เป็นประธานการตรวจเยีย่มการพฒันาและยกระดบั

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี(พื้นที่ขยาย) ณ ถนนอาหารปลอดภยั เทศบาลนครสมุทรสาคร พรอ้มทัง้มอบ

ป้าย อาหารปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ป้ายอาหารสะอาด รสชาตอิร่อย (Clean 

Food Good Taste)  ป้ายเมนูชูสุขภาพ ซึง่เป็น Street Food พืน้ทีข่ยายของศูนยอ์นามยัที ่๕ ราชบุร ีโดย

น ารปูแบบการพฒันาทัง้ ๔ มติไิปพฒันาและยกระดบัมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

 ๓) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๐ 

อุบลราชธานี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ส านักงานเทศบาลเมืองยโสธรและคณะท างาน

ผู้ประกอบการค้าโต้รุ่ง(ข้างเทศบาล) ประชุมและติดตามเพื่อพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบั

อาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food)พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒  พบว่ามกีารจดัระเบียบการจ าหน่ายสนิค้า    

มกีารอบรมผูส้มัผสัอาหาร ปรบัเปลีย่นภาชนะปลอดภยั และมกีารจดัการเศษอาหารก่อนทิง้ 

 ๔) วนัที่ ๒๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ นายธนิตพล ไชยนันท์  ที่ปรกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข และนายแพทยด์นัย ธวีนัดา รองอธบิดกีรมอนามยั พรอ้มคณะผู้บรหิารกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั คนไทยสุขภาพด ี เพลดิเพลนิ วฒันธรรมอสีาน ” 

ซึง่ Street Food Model ของประเทศไทย 



๑๐๐ 

 ครัง้ที ่๑๑ วนัที ่๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

 ๑) วนัที่ ๔ มนีาคม ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามยั จดัประชุมคณะท างาน

ขบัเคลื่อนการพฒันาและยกระดบัมาตรฐานอาหารรมิบาทวิถี ครัง้ที่ 1/2563 โดยม ีดร.สาธิต ปิตุเตชะ 

รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาและแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดี        

กรมอนามัย เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสากิจ 

สถาบนัการศกึษา และภาคเอกชน 

 ๒) วนัที่ ๗ มนีาคม ๒๕๖๓ นายกุลวชัร หงส์คู ทีป่รกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธานในพธิเีปิดงาน “การพฒันาและยกระดบัถนนอาหารรมิบาทวถิ ีณ ถนนอาหารขุนไกรไนท์ฟู๊ด           

จงัหวดัสุพรรณบุร”ี พรอ้มดว้ย นพ. ดนัย  ธวีนัดา รองอธบิดกีรมอนามยั และนายสมศกัดิ ์ศริวินารงัสรรค ์

ผู้อ านวยการส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ให้เกยีรตริ่วมงานฯ โดยม ีนายนพฤทธิ ์ศริโิกศล 

รองผู้ว่าราชการจงัหวดัสุพรรณบุร ีนายเอกพนัธุ์ อนิทรใ์จเอื้อ นายกเทศมนตรเีมอืงสุพรรณบุร ีส านักงาน

สาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุร ีหวัหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารจงัหวดัสุพรรณบุร ี

สมาคมแผงลอยจ าหน่ายอาหารจงัหวัดสุพรรณบุรี และชมรมผู้ประกอบการตลาดสดน่าซื้อ จังหวัด

สุพรรณบุร ีให้การต้อนรบั โดยทีป่รกึษารฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไดม้อบป้ายอาหารสะอาด 

ปลอดภยั ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ให้แก่เทศบาลเมอืงสุพรรณบุร ีพรอ้มทัง้มอบป้าย 

อาหารสะอาด รสชาตอิร่อย (Clean Food Good Taste) และมอบป้าย “เมนู ชูสุขภาพ” ใหแ้ก่แผงลอย

จ าหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิตามมาตรฐานดงักล่าว หลงัจากนัน้  ได้เดนิเยีย่มเสรมิพลงัพื้นที่

ถนนอาหารรมิบาทวถิตี้นแบบและพบปะผูป้ระกอบการ รวมทัง้มอบชุดความรู ้ “กนิรอ้น ชอ้นกลาง ล้างมอื” 

และผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดมือ รณรงค์การป้องกันไวรสั COVID-19 ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ       

ณ ถนนอาหารขนุไกรไนทฟู๊์ด 

 ๓) วนัที่ ๙ มนีาคม  ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ร่วมกบัศูนยอ์นามยัที่ ๑

เชยีงใหม่ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่  ส านักงานเทศบาลเมอืงแพร่ ชมรมผู้ประกอบการรา้นอาหาร

จงัหวดัแพร่และชมรมผูป้ระกอบการตลาดโต้รุ่ง(ประตูชยั) จงัหวดัแพร่ ประชุมและตดิตามเพื่อพฒันาระบบ

และกลไกการพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food)พืน้ทีเ่ป้าหมายใหม ่ปี ๒๕๖๒   

 ๔) วนัที่ ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า ร่วมกับศูนย์อนามยัที่ ๕ ราชบุร ี

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  ส านักงานเทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ์  ส านักงานพฒันา

ชุมชนอ าเภอเมอืงประจวบครีขีนัธ์  ชมรมผูป้ระกอบการถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงประจวบครีขีนัธ ์ ประชุม



๑๐๑ 

และตดิตามเพื่อพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food)พื้นที่เป้าหมาย

ใหม ่ปี ๒๕๖๒  

 ครัง้ที ่๑๒ วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ๑) วันที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า กรมอนามัย  เผยแพร ่

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรูก้ารป้องกนั COVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี (Street Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๑๐ แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook 

 ครัง้ที ่๑๓ วนัที ่๑ มถุินายน ๒๕๖๓ 

 ๑) วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมผูร้บัผดิชอบโครงการและคณะท างาน เพื่อวางแผนขบัเคลื่อน

โครงการฯ รองรบัการเบกิจา่ยงวดเงนิที ่๒ ดงันี้ 

(๑.๑)การพฒันาระบบและกลไกเชงิบูรณาการในการขยายผลระดบัพื้นที่การด าเนินงานอาหารรมิ

บาทวถิตีน้แบบ ครัง้ที ่๒ (ภาคเหนือหรอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) จ านวน ๒ ครัง้ 

(๑.๒)ตดิตามการพฒันาพืน้ทีเ่ป้าหมายเดมิ พืน้ทีใ่หมแ่ละพืน้ทีข่ยาย จ านวน ๑๐ แห่ง 

(๑.๓)การสุ่มตดิตามประเมนิผลการพฒันาตน้แบบแหล่งจ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยั 

(๑.๔)การจดัเตรยีมข้อมูลจดัท าสื่อประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรมเพิม่การบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

(๑.๕)การพฒันาข้อมูลวชิาการและข้อมูลเสนอเชงินโยบายในการสนับสนุนการขบัเคลื่อนให้เกิด

มาตรการหรอืนโยบายทีส่่งเสรมิใหป้ระชาชนไดบ้รโิภคผกั ผลไมท้ีป่ลอดภยัอยา่งเพยีงพอ  

(๑.๖)จดัท า(ร่าง)TOR การศกึษาวจิยัประเมนิผลกระทบเชงิเศรษฐศาสตรจ์ากการด าเนินงานการ

พฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี

๒) วนัที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั จดัประชุม Video 

Conference ผ่านช่องทาง Webex Meetings เพื่อประชุมแนวทางการด าเนินงานพฒันาและยกระดบั

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ(ีภายใต้โครงการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิปีลอดภยั สรา้งเสรมิสุขภาพ 

และสนบัสนุนการท่องเทีย่วไทย) ณ  หอ้งประชุมทรวง เหลีย่มรงัส ีส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า อาคาร ๓ 

ชัน้ ๓ กรมอนามยั เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ านวน 23 พืน้ที ่(ตดิภารกจิ ๑ พืน้ที)่ 

๓) วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า กรมอนามัย เผยแพร ่

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้การป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน



๑๐๒ 

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี(Street Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๑๐ แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook  โดยไดร้บัสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

ครัง้ที ่๑๔ วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๑) วนัที่ ๕ มถุินายน ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ร่วมกบัศูนย์อนามยัที่ ๓ นครสวรรค ์

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท  ส านักงานเทศบาลต าบลวดัสงิหแ์ละชมรมผูป้ระกอบการถนน คนเดนิ

บา้นวดัสงิห ์จงัหวดัชยันาท ประชุมและตดิตามเพื่อพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหารรมิบาท

วถิ ี(Street Food)พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  พบว่ามกีารพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานอาหาร    

รมิบาทวถิ ี๔ มติ ิทัง้ดา้นสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม เสรมิมาตรการป้องกนัโรค  ตดิเชือ้ไวรสั

โคโรน่า(COVID-19) 

๒) วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า ร่วมกับศูนย์อนามยัที่ ๔ สระบุร ี

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพระนครศรอียุธยา  ส านักงานองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบา้นป้อม วดัท่าการอ้ง 

และชมรมผู้ประกอบการตลาดน ้ากรุงเก่า วดัท่าการ้อง จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ประชุมและตดิตามเพื่อ

พฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food)พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๑

พบว่ามกีารพฒันาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารรมิบาทวิถี ๔ มติิ ทัง้ด้านสุขภาพ สงัคม เศรษฐกิจ และ

วฒันธรรม เสรมิมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า(COVID-19) 

 ๓) วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า ร่วมกับศูนย์อนามยัที่ ๖ ชลบุร ี

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรปราการ  ส านกังานเทศบาลต าบลแพรกษา และชมรมผูป้ระกอบการถนน

คนเดนิแพรกษา จงัหวดัสมุทรปราการ ประชุมและตดิตามเพื่อพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบั

อาหารรมิบาทวถิี (Street Food)พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  พบว่ามกีารพฒันาตามเกณฑ์

มาตรฐานอาหารรมิบาทวถิี ๔ มติ ิทัง้ด้านสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม เสรมิมาตรการป้องกนั

โรค  ตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า(COVID-19) 

 ๔) วนัที ่๑๘ มถุินายน ๒๕๖๓ ส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า ร่วมกบัศูนยอ์นามยัที ่๙ นครราชสมีา 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูม ิ ส านักงานเทศบาลเมอืงชยัภูม ิและชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดนิ

เทศบาลเมอืงชยัภูม ิประชุมและติดตามเพื่อพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวิถ ี

(Street Food)พืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  พบว่ามกีารพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานอาหารรมิบาท

วถิ ี๔ มติ ิทัง้ดา้นสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม เสรมิมาตรการป้องกนัโรค  ตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า

(COVID-19) 



๑๐๓ 

 ๕) วนัที่ ๑๙ มถุินายน ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ร่วมกบัศูนยอ์นามยัที่ ๗ ขอนแก่น 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัขอนแก่น ส านักงานเทศบาลเมอืงชุมแพ และชมรมผูป้ระกอบการถนนคนเดนิ

เทศบาลเมอืงชุมแพ  ประชุมและติดตามเพื่อพฒันาระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหารรมิบาทวถิ ี

(Street Food)พืน้ทีเ่ป้าหมายใหม่ ปี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓   พบว่ามกีารพฒันาตามเกณฑม์าตรฐานอาหาร

รมิบาทวถิ ี๔ มติ ิทัง้ดา้นสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม เสรมิมาตรการป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโค

โรน่า(COVID-19) 

 ครัง้ที ่๑๕ วนัที ่๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ 

 ๑) วนัที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการอาหารรมิบาทวถิีต้นแบบ 

(Street Food Good Health) ณ  ถนนคนเดนิบา้นวดัสงิห ์เทศบาลต าบลวดัสงิห์ อ าเภอวดัสงิห์ จงัหวดั

ชยันาท พืน้ทีเ่ป้าหมายใหม ่ปี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓   เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการ

พฒันายกระดบัอาหาร  รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มพืน้ทีส่ าคญัหลงัการผ่อนปรนของ ศบค.ตามมาตรการ

ป้องกนัโรคCovid-19 เพื่อใหภ้าคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม ่: New Normal 

 ๒) วนัที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์เธยีรชยั สุวรรณเพ็ญ ที่ปรกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการอาหารรมิบาทวถิี

ต้นแบบ (Street Food Good Health) ณ  ตลาดน ้ากรุงเก่า วดัท่าการ้อง ต าบลบ้านป้อม อ าเภอ

พระนครศรอียุธยา  จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการพฒันา

ยกระดบัอาหาร  รวมถึงการเตรียมความพร้อมพื้นที่ส าคัญที่ส าคญัหลังการผ่อนปรนของ ศบค. ตาม

มาตรการป้องกนัโรค Covid-19 เพื่อใหภ้าคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม ่: New Normal 

 ๓) วนัที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม 2563 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามยั จดัการประชุม     

เชงิปฏบิตักิารพฒันาระบบและกลไกเชงิบรูณาการในการขยายผลระดบัพืน้ทีก่ารจดับรกิารอาหาร    รมิบาท

วถิ ี(Street Food Good Health) ต้นแบบ ครัง้ที่ ๒ (ภายใต้โครงการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิี

ปลอดภยั สร้างเสรมิสุขภาพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย) ณ โรงแรมดวงตะวนั อ าเภอเมอืง จงัหวดั

เชยีงใหม ่

 ๔) วันที่  ๑-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้ า กรมอนามัย เผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้การป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี(Street Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๐ แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 



๑๐๔ 

 ครัง้ที ่๑๖ วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๖๓ 

 ๑) วนัที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ        

พญ.พรรณพมิล วปิุลากร อธบิดกีรมอนามยั ตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการอาหารรมิ

บาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดนิเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมอืง จงัหวดั

สมุทรปราการ พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการ

พฒันายกระดบัอาหาร และให้ก าลงัใจการพฒันาตามมาตรการป้องกนัโรคCovid -19 เพื่อให้ภาคส่วนที่

เกีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม ่: New Normal  

 ๒) วนัที่ ๒๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ศูนย์อนามยัที่ ๘ 

อุดรธานีและส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม  ตรวจเยี่ยมเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดนินครพนม อ าเภอเมอืง จงัหวดั

นครพนม เป้าหมายพื้นทีใ่หม่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการ

พฒันายกระดบัอาหาร  รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มพืน้ทีส่ าคญัทีส่ าคญัหลงัการผ่อนปรนของ ศบค. ตาม

มาตรการป้องกนัโรค Covid-19 เพื่อใหภ้าคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม ่: New Normal 

 ๓) วนัที ่๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๓ นายวชัรพงศ์  คูวจิติรสุวรรณ เลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวง

สาธารณสุข และนายเรวตั อารรีอบ ผูช้่วยเลขานุการรฐัมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการ

ตรวจเยีย่มเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการอาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ  

ถนนคนเดนิภูเก็ตหลาดใหญ่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัภูเก็ต พื้นที่ต้นแบบ เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันา

ระบบและกลไกการพฒันายกระดบัอาหาร ใหก้ าลงัใจการพฒันาตามมาตรการป้องกนัโรคCovid-19 เพื่อให้

ภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม ่: New Normal 

 ๔) วนัที ่๑-๓๑ สงิหาคม 2563 ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ให้ความรูก้ารป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคในพืน้ที่จดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินไดจ้ านวน #Q แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / 

Facebook  โดยไดร้บัการสนุนสื่อประชาสมัพนัธจ์าก สสส. 

 ครัง้ที ่๑๗ วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 ๑)วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการออกแบบเครื่องมือ เก็บข้อมูล 

วเิคราะหข์อ้มลู และประเมนิผลขอ้มูลความรู ้ ความเขา้ใจความรอบรูด้้านสุขภาพ (Health Literacy) และ

ความพงึพอใจของผู้ประกอบการค้าและผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารพื้นทีจ่ดับรกิารอาหาร  รมิบาทวถิ ีและการ



๑๐๕ 

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมนิผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการด าเนินการพฒันาพื้นที่

จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีณ หอ้งประชุมทรวง เหลีย่มรงัส ีส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั 

๒)วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข(ดร.สาธติ ปิตุเตชะ) นพ.ดนัย ธวีนัดา รองอธบิดกีรมอนามยั และนายสมศกัดิ ์ศริวินารงัสรรค ์

ผูอ้ านวยการส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ตรวจเยี่ยมเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ  ถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงชุมแพ อ าเภอชุมแพ 

จงัหวดัขอนแก่น พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓  เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไกการ

พฒันายกระดบัอาหาร และให้ก าลงัใจการพฒันาตามมาตรการป้องกนัโรคCovid -19 เพื่อให้ภาคส่วนที่

เกีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม ่: New Normal 

๓) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธติ  ปิตุเตชะ) เป็นประธานการตรวจเยี่ยมเสรมิพลงัยกระดบัมาตรฐานการ

จดัการอาหารรมิบาทวถิตี้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนสายอาหารปลอดภยั โต้รุ่ง ประตูชยั 

อ าเภอเมอืง จงัหวดัแพร ่พืน้ทีต่น้แบบปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓   เพื่อขบัเคลื่อนนโยบายการพฒันาระบบและกลไก

การพฒันายกระดบัอาหาร ให้ก าลงัใจการพฒันาตามมาตรการป้องกันโรคCovid-19 เพื่อให้ภาคส่วนที่

เกีย่วขอ้งปฏบิตัติามแนวทางชวีติวถิใีหม ่: New Normal 

 ๔)วนัที ่๑-๓๐ กนัยายน 2563 ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยัเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์

ให้ความรู้การป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคในพื้นที่จดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / 

Facebook  โดยไดร้บัการสนบัสนุนสื่อประชาสมัพนัธ ์จาก สสส. 

 ครัง้ที ่๑๘ วนัที ่๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๓ 

 ๑) วนัที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคนืขอ้มลูเพื่อพฒันาขอ้มูลวชิาการ การใช้บรรจุภณัฑส์ าหรบัใส่

อาหารในพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ีณ หอ้งประชุมส านกังานเทศบาลเมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ี

 ๒) วนัที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) สมัภาษณ์คณะ

เจ้าหน้าที่ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามยั ที่รบัผดิชอบการโครงการเพื่อพฒันาและยกระดบั 

อาหารรมิบาทวถิี เพื่อการศึกษาวิจยัในโครงการ “การปลดล็อคกฎระเบยีบที่เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา

เศรษฐกจิ BCG ของไทย” ภายใต้แผนงานการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิชวีภาพ-เศรษฐกจิหมุนเวยีน-เศรษฐกจิ    

สเีขยีว (BCG in Action) ซึง่ครอบคลุมถงึสาขาดา้นเกษตรอาหารและการแพทยส์ุขภาพ โดยมวีตัถุประสงค์



๑๐๖ 

เพื่อระบุกฎระเบยีบทีเ่ป็น อุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิ BCG ของประเทศไทย และจดัท าขอ้เสนอในการ

ปรบัปรงุแกไ้ขกฎระเบยีบ 

 ๓) วนัที ่๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า กรมอนามยั เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ให้ความรู้การป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคในพื้นที่จดับรกิาร

อาหารรมิบาทวถิ(ีStreet Food)ทีส่ามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / 

Facebook  โดยไดร้บัการสนบัสนุนสื่อประชาสมัพนัธ ์จาก สสส. 

 ๔) วนัที ่๑-๙ ตุลาคม 2563 ผูร้บัผดิชอบงานโรงอาหารของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข

(ส่วนกลาง) 9 หน่วยงาน รบัสื่อประชาสมัพนัธเ์รื่อง “ผกัน า สสส.” ในรปูแบบแผ่นพบั โปสเตอร ์ป้ายตัง้โต๊ะ 

สติก๊เกอร ์ธงราว ดวีดี ีเพื่อน าไปเผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์นหน่วยงานต่อไป 

 ครัง้ที ่๑๙ วนัที ่๑ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

 ๑) วันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลวิชาการและข้อเสนอ         

เชงินโยบายในการขบัเคลื่อนการพฒันาพื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health)       

ณ สวนนพรตัน์  รสีอรท์ จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 ๒) วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า กรมอนามัย เผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้การป้องกนัCOVID-19 ส าหรบัผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บรโิภคใน

พื้นที่จดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี(Street Food)ที่สามารถเปิดด าเนินได้จ านวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line 

Street Food / Facebook  โดยไดร้บัการสนบัสนุนสื่อประชาสมัพนัธ ์จาก สสส. 

 (๑๐) รายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ สสส. 

 ยงัไมไ่ดร้ายงานความกา้วหน้าผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ สสส. 

 ๑๐. ปัญหา และอปุสรรคท่ีส าคญั และการแก้ไข  

 ตามโครงการพฒันาการจดัการอาหารรมิบาทวถิีปลอดภยั สร้างเสรมิสุขภาพและสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวไทย พื้นที่เป้าหมาย จ านวน ๒๔ จงัหวดั และมพีื้นที่ถนนอาหารรมิบาทวถิีในจงัหวดัที่มคีวาม

ต้องการพฒันาแบบคู่ขนานอกี ๘ จงัหวดั คอื กรุงเทพฯ  นครสวรรค์ สมุทรสาคร  กาญจนบุร ี นครปฐม  

ราชบุร ีจนัทบุร ีและระยอง  ท าให้จงัหวดัที่ต้องการพฒันาคู่ขนานไม่สามารถใช้งบประมาณที่ได้รบัการ

จดัสรรจาก สสส. ไดเ้น่ืองจากไม่ไดอ้ยู่ในเป้าหมายพืน้ทีต่ามโครงการฯ  การแก้ไขปญัหาโดยประสานงาน

กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ศูนยอ์นามยั ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชมรม

ผู้ประกอบการอาหารรมิบาทวิถีและภาคีเครอืข่ายที่เกี่ยวข้อง จดัหางบประมาณในพื้นที่สนับสนุนการ

ขบัเคลื่อนการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 



๑๐๗ 

 

 ๑๑. ผลงานอ่ืนๆท่ีได้ นอกเหนือจากเป้าหมายหรือตวัช้ีวดัท่ีคาดการณ์ไว้ (ถ้าม)ี โดยควรระบุ

เนื้อหารายละเอยีดและภาพประกอบผลงานทีเ่กดิขึน้  

 (๑)เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฏร์ธานี ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืงสุราษฏรธ์านี และชมรมผู้ประกอบการตลาดศาลเจา้ ร่วมกนัขยายพื้นที่ถนนอาหารรมิบาทวถิี

โดยใช้ถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า) พื้นที่ด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นแบบการขบัเคลื่อนไปยงัตลาด    

ท่าเรอืเกาะ เพื่อพฒันาและยกระดบัตามมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

 

 

 

 

 

ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารขยายพืน้ที่ 

 

 

 

 

 

 (๒)เทศบาลนครตรงั  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัตรงั ชมรมผูป้ระกอบการอาหารจงัหวดัตรงัและ

ชมรมผูป้ระกอบการตลาดศาลเซน็เตอรพ์อยด ์ ประสานความร่วมมอืขยายพื้นทีถ่นนอาหารรมิบาทวถิโีดย

ใช้ถนนรื่นรมย์(ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์) พื้นที่ด าเนินการ ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนไปยัง        

ถนนคนเดนิสถานีรถไฟตรงั  เพื่อพฒันาและยกระดบัตามมาตรฐานอาหารรมิบาทวถิ ี

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

  (๓) ส านักสุขาภบิาลอาหารและน ้า ร่วมกบัศูนยอ์นามยัที่ ๖ ชลบุร ีส านักงานสาธารณสุข

จงัหวดัชลบุร ีเทศบาลเมอืงชลบุร ีและชมรมผูป้ระกอบการคา้อาหารตลาดประมงท่าเรอืพล ีจ.ชลบุร ีประชุม

คนืขอ้มลูเพื่อพฒันาขอ้มลูวชิาการ การใชบ้รรจุภณัฑส์ าหรบัใส่อาหารในพืน้ทีจ่ดับรกิารอาหารรมิบาทวถิี

ตลาดประมงท่าเรอืพล ีModel  ณ หอ้งประชุมส านกังานเทศบาลเมอืงชลบุร ีจ.ชลบุร ีพบว่า  

  (๓.๑) ส ารวจแผงลอยจ าหน่ายอาหารจ านวน ๑๐๙ แผง จาก ๑๘๐ แผง คดิเป็นเป็นรอ้ยละ 

๖๐.๕๕ แบ่งออกเป็นอาหารปรุงส าเรจ็ รอ้ยละ ๖๓.๐๓ อาหารสด รอ้ยละ ๒๐.๑๘ เป็นอาหารสดและอาหาร

ปรงุส าเรจ็ รอ้ยละ ๔.๕๙ 

  (๓.๒) ประเภทบรรจุภณัฑ์ส าหรบัใส่อาหาร พบการใช้ถุงหูหิ้ว ร้อยละ ๙๑.๗๔  ถุงหูหิ้ว 

รอ้ยละ ๔๕.๘๗ และกล่องพลาสตกิ รอ้ยละ ๓๘.๕๓ 

  (๓.๓) รูปแบบการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติก พบว่า บรรจุอาหารขณะอาหารรอ้น  ร้อยละ 

๔๓.๑๒ บรรจอุาหารขณะเยน็ รอ้ยละ ๓.๓๐ 

  (๓.๔)  ความรู้  ทัศนคติ การใช้บรรุภัณฑ์พลาสติกส าหรับใส่อาหารระดับดีมาก                                 

(๓.๕)แหล่งความรูท้ขีองผู้ประกอบการค้าอาหารจะได้รบัจากเทศบาลเมอืงชลบุร ีสื่อประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 

รอ้ยละ ๘๐.๗๔ 

  (๓.๖) การรณรงค์ให้ใช้พลาสตกิเพื่อสุขภาพและสิง่แวดล้อม ผู้ประกอบส่วนใหญ่เหน็ด้วย   

รอ้ยละ ๙๙    

  (๓.๗) ปจัจยัที่มผีลต่อการเลือกใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติก เช่น หาซื้อง่าย ร้อยละ๗๑.๕๖  

ราคา รอ้ยละ ๖๖.๙๗และความสะดวก รอ้ยละ ๔๖.๗๙ 

  (๓.๘)ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการอาหารต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อ

สุขภาพและสิง่แวดลอ้ม พบว่า 

  (๑) ควบคุมราคาบรรจภุณัฑใ์หเ้หมาะสม 

  (๒) บรรจภุณัฑค์วรมโีลโกต้ลาดประมงท่าเรอืพล ี(Brand) 

  (๓) ยนิดใีชบ้รรจภุณัฑท์ีป่ลอดภยัต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



๑๐๙ 

ภาคผนวก 

๑. รายละเอียดของคณะท างาน 

ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกลุ/ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 

ผูร้บัทุน นายสมศกัดิ ์   ศริวินารงัสรรค ์

ผูอ้ านวยการส านกัสุขาภบิาลอาหารและน ้า  

การศกึษา ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

(สาธารณสุขศาสตร)์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

งานวจิยั 

๑.วจิยัเรือ่ง “การศกึษาคุณภาพอากาศและการ

ประเมนิความเสีย่งต่อสุขภาพจากการรบัสมัผสัสาร

มลพษิทางอากาศ ในสถานบรกิารแต่งผม เสรมิสวย 

๒.วจิยัเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร

สวนสาธารณะในเขตกรงุเทพมหานคร” 

๑. การบรหิารจดัการโครงการ 

๒. การก ากบัดแูลการด าเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผน  

๓. รบัผดิชอบการพฒันาขอ้เสนอ

เชงินโยบายการจดับรกิารอาหาร

รมิบาทวถิ ีและส่งเสรมิการ

จ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยัระดบั

กระทรวงสาธารณสุข 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ นายสุชาต ิสุขเจรญิ 

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 

การศกึษา สาธารณสุขศาสตรบณัฑติ  

(บรหิารสาธารณสุข) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

งานวจิยั 

การศกึษาปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุขลกัษณะของอาหาร

และน ้าในศูนยเ์ดก็เลก็ 

๑. การบรหิารจดัการทัว่ไป และ

การประสานงานโครงการ  

๒. พฒันาระบบและกลไกการ

จดัการอาหารรมิบาทวถิ ี

โดยความรว่มมอืของทุกภาคส่วน 

ผูช้่วยผูจ้ดัการ นายชยัเลศิ กิง่แกว้เจรญิชยั 

นกัวชิาการสาธารณสุข 

ช านาญการพเิศษ 

การศกึษา วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ (สาธารณสุขศาสตร ์ 

วชิาเอกอนามยัชุมชน)  มหาวทิยาลยัมหดิล 

งานวจิยั 

สุขาภบิาลอาหารและน ้า 

 

๑. การบรหิารจดัการทัว่ไป  

๒. การตดิตามประเมนิผล 

๓. รบัผดิชอบการพฒันาขอ้เสนอ

เชงินโยบายการจดับรกิารอาหาร

รมิบาทวถิ ีและส่งเสรมิการ

จ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยัระดบั

กระทรวงสาธารณสุข 



๑๑๐ 

ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกลุ/ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 

ผูร้ว่มโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

น.ส.นัยนา  ใชเ้ทยีมวงศ์ 

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 

การพฒันาการจดับรกิารอาหาร

รมิบาทวถิทีีไ่ดม้าตรฐานตาม

เกณฑส์ุขลกัษณะ มกีารจ าหน่าย

และบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

ผูร้ว่มโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

น.ส.ชณญัณศิา เลศิสุโภชวณชิย ์

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ 

การพฒันาการจดับรกิารอาหาร

รมิบาทวถิทีีไ่ดม้าตรฐานตาม

เกณฑส์ุขลกัษณะ มกีารจ าหน่าย

และบรโิภคผกั ผลไมป้ลอดภยั 

ผูร้ว่มโครงการ/ผู้

ประสานงานโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

นายเอกชยั  ชยัเดช 

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

การพฒันาศกัยภาพ/ความรูค้วาม

เขา้ใจของผูป้ระกอบการ และ

ความพงึพอใจประชาชนผูบ้รโิภค 

ผูร้ว่มโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

นายพลาวตัร พุทธรกัษ์ 

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

การพฒันาศกัยภาพ/ความรูค้วาม

เขา้ใจของผูป้ระกอบการ และ

ความพงึพอใจประชาชนผูบ้รโิภค 

ผูร้ว่มโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

น.ส.ศริพิร  จนัทบั 

นกัวชิาการสาธารณสุขปฎบิตักิาร 

พฒันาระบบและกลไกการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิ ี

โดยความรว่มมอืของทุกภาคส่วน 

ผูร้ว่มโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

นายสมชาย สุวะไกร 

นกัวชิาการสาธารณสุข 

พฒันาระบบและกลไกการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิ ี

โดยความรว่มมอืของทุกภาคส่วน 

ผูร้ว่มโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

น.ส.อารยา วงศป้์อม 

นกัวชิาการสาธารณสุข 

การพฒันาศกัยภาพ/ความรูค้วาม

เขา้ใจของผูป้ระกอบการ และ

ความพงึพอใจประชาชนผูบ้รโิภค 

ผูร้ว่มโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

น.ส.ทพิยส์ุดา  แววด ี

นกัวชิาการสาธารณสุข 

พฒันาระบบและกลไกการจดัการ

อาหารรมิบาทวถิ ี

โดยความรว่มมอืของทุกภาคส่วน 

 



๑๑๑ 

ต าแหน่ง ช่ือ-นามสกลุ/ต าแหน่ง บทบาทหน้าท่ี 

ผูร้ว่มโครงการ/ 

นกัวชิาการ 

นายวรีพล  ตนัอุ๋ย 

นกัวชิาการสาธารณสุข 

การพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย

การจดับรกิารอาหาร 

รมิบาทวถิ ีและส่งเสรมิการ

จ าหน่ายผกั ผลไมป้ลอดภยัระดบั

กระทรวงสาธารณสุข 

เจา้หน้าทีบ่ญัชี

การเงนิ 

น.ส.รุจริา  จนีด า รบัผดิชอบงานการเงนิและบญัช ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

๒. โครงสร้างการบริหารจดัการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


