รายงานฉบับสมบูรณ์
ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยสร้างเสริมสุขภาพ
และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย
รหัสโครงการ ๖๒-๐๐๗๑๕ ข้อตกลงเลขที่ ๖๒-๐๐-๐๘๑๘
สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข

นายสุชาติ สุขเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯ

ได้รบั ทุนสนับสนุนโดย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สานัก ๕)

๒
สารบัญ
หน้ า
รายงานความก้าวหน้ าผลการดาเนิ นการ
๑. ความเป็ นมา

๓

๒. วิ สยั ทัศน์ กรอบแนวคิ ด วัตถุประสงค์

๘

๓. ยุทธศาสตร์ในการดาเนิ นงาน

๑๐

๔. งบประมาณที่ได้รบั การสนับสนุน

๑๐

๕. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริ หาร

๑๑

๖. ตารางสรุปการดาเนิ นงานที่สาคัญเทียบกับตัวชี้วดั

๑๗

๗. รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
๘. สรุปค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงาน

๓๙

๙. สรุปผลการติ ดตามประเมิ นภายใน

๗๔

๑๐. ปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญ และการแก้ไข

๑๐๖

๑๑. ผลงานอื่นๆที่ได้ นอกเหนื อจากเป้ าหมายหรือตัวชี้วดั ที่คาดการณ์ไว้

๑๐๗

๑๒. ภาคผนวก

๑๐๙

๗๐

๓
รายงานความก้าวหน้ าผลการดาเนิ นการ
๑. ความเป็ นมา
ปจั จุบนั หาบเร่แผงลอยริมบาทวิถใี นแทบทุกจังหวัด มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็นจานวนมาก
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เ ศรษฐกิจ และพื้นที่กลางเมือง ซึ่งปจั จัยส าคัญที่ทาให้ก ารประกอบอาชีพ หาบเร่
แผงลอยเป็ นที่นิยมและยังคงอยู่จนถึงปจั จุบนั คือ รูปแบบการดารงชีวติ และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่นิยมซื้อ
สินค้าอาหารที่มคี วามหลากหลาย สะดวก และราคาถูก เนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้น จึงยิง่ ทาให้มจี านวนผู้ค้าและผู้บริโภคเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ผลจากขยายตัวดังกล่าว ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบในหลายด้าน ทัง้ ด้านความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสัญจรของประชาชน รวมทัง้
ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร โดยเฉพาะการปนเปื้อนของอาหารทีจ่ าหน่ ายข้างถนน มีลกั ษณะการ
ปนเปื้ อนของเชื้อโรค และสารเคมีมตี งั ้ แต่ขนั ้ ตอนการเตรียม ประกอบ ปรุง และเสิรฟ์ อาหาร โดยเฉพาะ
อาหารปรุงสาเร็จพร้อมบริโภค ส่วนมากไม่มกี ารปกปิด จึงมีการปนเปื้ อนจากฝุ่นละออง สารตะกัว่ และโลหะ
หนักจากไอเสียรถยนต์ รวมทัง้ ฝุ่นดิน ตามถนนทีล่ มพัดผ่านมา อีกทัง้ ตัวผูข้ ายเอง ก็เป็ นแหล่งแพร่เชือ้ โรค
ด้วย เนื่องจากผูข้ ายส่วนใหญ่ ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักสุขาภิบาลอาหารทีถ่ ูกต้อง และมีสุขวิทยาส่วนบุคคลทีไ่ ม่ดี
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑กรมอนามัย โดยสานักสุขาภิบาลอาหารและน้ าได้จดั ทาโครงการพัฒนาอาหาร
ริมบาทวิถปี ลอดภัย สนับสนุนเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ววิถไี ทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Model)
การจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street food) ทีไ่ ด้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และ
เศรษฐกิจของพืน้ ที่ กระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการด้านอาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็ นรูปธรรม และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจของผู้ประกอบการ และประชาชนผูบ้ ริโภคในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี ห้ม ี
คุณภาพ และปลอดภัยต่อการบริโภค โดยได้คดั เลือกพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารจัดบริการอาหารริมบาทวิถใี น ๑๒ จังหวัด
ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุร ี ชลบุร ี บุรรี มั ย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธ านี
ภูเก็ต ตรัง และสงขลา โดยกิจกรรมการดาเนินงานประกอบด้วยการถอดบทเรียนศึกษาสถานการณ์และ
รูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถีของแต่ ล ะพื้นที่ เพื่อ กาหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบและเกณฑ์
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และให้ภาคีเครือข่ายพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถีทงั ้ ๑๒ พื้นที่ได้ร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และระดมสมองในการกาหนดรูปแบบของอาหารริมบาทวิถี ๓ รูปแบบ คือ
๑)พื้นที่เฉพาะ ๒)พื้นที่ปิดถนน ๓)พื้นที่ไม่ปิดถนน รวมถึงพิจารณาร่างเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
เพื่อนาไปทดลองใช้ในพืน้ ที่ สาหรับกิจกรรมในระดับพืน้ ทีท่ งั ้ ๑๒ แห่งได้ดาเนินการจัดการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร และจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ความรูด้ ้านความปลอดภัย

๔
อาหาร และมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี เพื่อนาไปใช้ในการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและ
ผู้บริโภค และการติด ตามประเมินผลการพัฒนาตามร่างเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถีท่กี าหนดไว้
รวมถึงได้ป ระเมินความรู้ ความเข้าใจ และพฤติก รรมการบริโภคอาหารริมบาทวิถีข องประชาชน และ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าใช้บริการในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย โดยผลการดาเนินงานได้ขอ้ มูลสถานการณ์
การจัดการอาหารริมบาทวิถีของพื้นที่เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การใช้มาตรการทางกฎหมาย การสร้างภาคีเครือ ข่าย การบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถี
ทีค่ วรจะเป็ นในอนาคตและรูปแบบการจัดการอาหารริมบาทวิถตี ามบริบทของพืน้ ที่ รวมถึง (ร่าง)มาตรฐาน/
ข้อกาหนดสุขาภิบาลอาหารสาหรับอาหารริมบาทวิถี ที่จะนาไปปรับใช้ในพื้นที่ และนาไปสู่การจัดทาเป็ น
(ร่าง) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจาหน่ ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ผลการพัฒ นาพื้น ที่ด าเนิ น การอาหารริม บาทถีใ นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบจุด เด่ น ได้แ ก่ การตรวจ
สุขลักษณะตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสาหรับแผงลอยจาหน่ ายอาหารของกรมอนามัย การสร้างภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี นระดับพื้นที่ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ระหว่างหน่ วยงานราชการส่วน
ท้องถิน่ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข คณะกรรมการชมรม สมาคมผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยงั มีการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น การจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมือง
และมีการจาหน่ ายอาหารประจาถิน่ เป็ นต้น และหลักฐานทีส่ นับสนุ นให้มกี ารส่งเสริมบริการอาหารริมบาท
วิถี ทีไ่ ด้จากผลการสารวจประชาชนที่มาใช้บริการในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ๑๒ จังหวัด พบข้อดี ๕ อันดับแรก คือ
(๑) ถนนคนเดินไม่มกี ลิน่ เหม็นของขยะ ร้อยละ ๙๗.๒๓
(๒) ไม่มกี ลิน่ เหม็นของน้าเสีย ร้อยละ ๙๖.๑๖
(๓) ไม่มมี สี งิ่ ปนเปื้อน/สิง่ แปลกปลอมในอาหารปรุงสาเร็จ (เส้นผม เศษพลาสติก) ร้อ ยละ ๙๕.๓๑
(๔) ไม่มนี ้าเฉอะแฉะ ร้อยละ ๙๕.๑๐
(๕) ไม่มขี ยะบริเวณจาหน่ายสินค้า ร้อยละ ๘๙.๕๕
แต่ในส่วนของปญั หาและอุปสรรคและประเด็นสาคัญที่ยงั ไม่ประสบความสาเร็จและจาเป็ นต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้อาหารริมบาทวิถี มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ได้แก่ อาหารปรุงสาเร็จพร้อมบริโภค
ส่วนใหญ่ยงั ไม่มกี ารปกปิ ดอาหาร จึงอาจมีความเสี่ยงในการปนเปื้ อนจากฝุ่นละออง สารตะกัว่ และโลหะ
หนักจากไอเสียรถยนต์ รวมทัง้ ฝุ่นดิน ตามถนนที่ลมพัดผ่านมา ซึ่งจากสถานการณ์ ในปจั จุบนั ปี ๒๕๖๒
ประเทศไทยมีส ภาพอากาศมีค่ า ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) สูง ในหลายพื้น ที่ โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลาปาง ซึง่ เป็ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีต่ ้องพัฒนา และการ

๕
จาหน่ ายอาหารบาทวิถใี นรูปแบบพืน้ ทีไ่ ม่ปิดถนนซึง่ เป็ นสถานที่ทม่ี คี วันรถ ฝุ่นละอองจากถนน การเตรียม
ปรุง ประกอบอาหารจาเป็นต้องในการปกปิดหรือกาบังทีเ่ พียงพอเพื่อลดความเสีย่ งต่อการปนเปื้ อนฝุ่น หรือ
ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ และยังพบว่าระบบการควบคุมดูแลสถานประกอบการด้านสุขาภิบาลอาหาร โดย
ใช้มาตรการทางกฎหมายตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากยังไม่มกี ฎหมายที่มาจัดการด้านสุขลั กษณะของการจาหน่ าย
สินค้าในทีห่ รือทางทางสาธารณะ โดยมีเพียงร้อยละ ๕๓.๘๔ ของพืน้ ทีเ่ ป้าหมายปี ๒๕๖๑ (จานวน ๗ แห่ง)
ทีม่ กี ารตราข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เพื่อควบคุม กากับ การจัดบริการอาหารริมบาทวิถถี ูกสุขลักษณะ และพบว่ามี
เพียง ๓ พื้นที่ ที่ได้มกี ารประกาศเป็ นเขตผ่อนผันให้มกี ารจาหน่ ายในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสถานการณ์
ในภาพรวมของประเทศในการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ เรือ่ ง การจาหน่ ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ พบว่า
มีจานวนเทศบาล และ องค์การบริหารส่วนตาบล ร้อยละ ๓๑.๕๙ (จานวน ๒,๐๗๖ แห่ง) จากการสารวจ
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ตอบแบบสอบถาม ๖,๘๙๘ แห่ง ณ วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐) ของศูนย์
บริหารกฎหมายสาธารณสุข และจากข้อมูลผลการสารวจของประชาชนที่มาใช้บริการในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ๑๒
จังหวัด พบข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาบริการอาหารริมบาทวิถี ได้แก่
(๑) ยังพบควันจากการปรุงประกอบอาหารเล็กน้อย
(๒) บางร้านไม่มกี ารปกปิดอาหาร
(๓) ในด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ประกอบการอาหารบางส่วนมีการทาสีเล็บ สวมแหวน หรือ
เครือ่ งประดับ รวมถึงไม่สวมเสือ้ มีแขน ไม่สวมใส่ผา้ กันเปื้อน ไม่สวมหมวกคลุมผม การใช้มอื หยิบจับอาหาร
(๔) ไม่วางภาชนะสูงจากพืน้ อย่างน้อย ๖๐ เซนติเมตร
และในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถสี ร้างเสริมสุขภาพ ในปี ๒๕๖๑ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ทาการศึกษาการพัฒนาต้นแบบอาหารริมบาทวิถเี พื่อส่งเสริมสุขภาพ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จานวน ๖
พืน้ ที่ ได้แก่ ราชเทวี-พญาไท เยาวราช บางกอกน้อย สีลม-สาทร ราชประสงค์-ประตูน้ า และข้าวสาร และ
พืน้ ทีต่ ่างจังหวัด ๔ จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ชลบุร ี (พัทยา) ภูเก็ต เชียงราย โดยตรงกับพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ จังหวัดชลบุร ี อุบลราชธานี และภูเก็ต โดยผลการสารวจสถานการณ์ของอาหารริมบาทวิถี
พบการปนเปื้ อนของเชื้อจุลนิ ทรียใ์ นอาหารจานวน ๕๐ ตัวอย่าง ตรวจพบเชื้อจุลนิ ทรียเ์ กินมาตรฐาน ๒๑
ตัวอย่าง (ร้อยละ ๔๒) ซึง่ เชือ้ ทีต่ รวจพบ ได้แก่ E. Coli, Bacillus cereus, Salmonella spp. ซึ่งเป็ น
เชื้อ จุล ินทรีย์ท่ีส ามารถก่ อ ให้เ กิดโรคอาหารเป็ น พิษ ได้ โดยเฉพาะกลุ่ ม ของอาหารที่ไ ม่ผ่ านความร้อ น
ก่อนการจัดเสิรฟ์ หรือจาหน่ าย จานวน ๑๒ ตัวอย่าง รองลงมาคืออาหารทีผ่ ่านความร้อ นบางส่วนก่อนการ
จัดเสิรฟ์ จานวน ๗ ตัวอย่าง รวมถึงการสารวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการอาหารริมบาทวิถขี องประชาชน

๖
จานวน ๗๓๖ คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกี ารใช้บริการอาหารริมบาทวิถี จานวน ๔-๖ ครัง้ ต่อสัปดาห์
ร้อยละ ๓๐.๘ และมือ้ เย็นเป็ นมื้ออาหารที่นิยมบริโภค ร้อยละ ๕๕.๖ และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั งิ าน
พบว่าสถานการณ์ปญั หาของอาหารริมบาทวิถจี ากการร้องเรียนของประชาชน พบปญั หากลิน่ ควัน การตัง้
วางร้าน การจัดการความสะอาด ปญั หาการจราจร และจากการลงพื้นที่พ บปญั หาด้านสุ ขลัก ษณะของ
ผูจ้ าหน่าย ความปลอดภัยอาหาร และด้านสิง่ แวดล้อม จากผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูล
จากดาเนินงานเฝ้าระวังแผงลอยจาหน่ ายอาหารในพื้นที่ ๘ จังหวัด ของกรมอนามัย ในปี ๒๕๕๘ ได้แก่
จังหวัดชลบุร ี สุพรรณบุร ี กาญจนบุ ร ี ชัยนาท สมุทรสาคร ขอนแก่น อานาจเจริญ และระนอง ตรงกับพื้นที่
เป้าหมาย ปี ๒๕๖๑ ได้แก่ จังหวัดชลบุร ี สุพรรณบุร ี และเป้าหมายในปี ๒๕๖๒ คือ จังหวัดชัยนาท โดย
เก็บตัวอย่างแผงลอยจาหน่ ายอาหาร ๑๕๔ แผงพบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ๑๐๐ แผง
คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๔ ซึง่ พบการปนเปื้อนเชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อมบริโภค ร้อยละ ๓๔.๘๔
ผักสด ร้อยละ ๖๖.๔๙ น้าดื่ม ร้อยละ ๑๘.๔๔ น้ าแข็ง ร้อยละ ๓๔.๔๓ เครื่องดื่ม ร้อยละ ๑๒.๕๐ มือผูส้ มั ผัส
อาหาร ร้อยละ ๓๑.๕๔ และภาชนะอุ ปกรณ์ ร้อยละ ๑๕.๑๔ และได้ต รวจสารที่ปนเปื้ อ น ๔ ชนิด ได้แก่
ฟอร์มาลิน สารกันรา สารบอแรกซ์ และสารฟอกขาว โดยพบฟอร์มาลินปนเปื้ อนมากที่สุด โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือ และภาคอีสาน ส่วนใหญ่ พบในปลาหมึกสด และปลาหมึกอาร์เจนตินา ส่วนข้อกาหนดทีไ่ ม่ผ่าน
เกณฑ์ฯ ด้านกายภาพ ๓ อันดับแรก ได้แก่ การล้างภาชนะที่ยงั ไม่ถูกสุขลักษณะ การแต่งกายของผูส้ มั ผัส
อาหาร ไม่ปกปิดอาหารปรุงสุก และการรวบรวมมูลฝอยและ เศษอาหารไปกาจัดไม่ถูกต้อง
ในประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี พบว่าสถานการณ์ในพื้นที่
เป้าหมาย ๑๒ พืน้ ที่ ของปี ๒๕๖๑ มีเพียง ถนนคนเดินเซราะกราว จังหวัดบุรรี มั ย์ จานวน ๑ พืน้ ที่ ทีม่ กี าร
ดาเนินงานด้านส่งเสริมด้านสุขภาพอย่างเป็ นรูปธรรมโดยมีการส่งเสริมการจาหน่ าย ผัก และผลไม้อนิ ทรีย์
โดยจัดโซนในพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถสี าหรับเป็ นจุดในการจาหน่ ายผักปลอดสารพิษ ทาให้พบ
โอกาสในการสร้างเสริมสุขภาพในพืน้ ทีด่ าเนินการอาหารริมบาทวิถใี นประเด็นการส่งเสริมการจาหน่ าย และ
บริโภคผักผลไม้ ทีป่ ลอดภัยอย่างเพียงพอ โดยสร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพแก่ผปู้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค
ในการเลือกบริโภค ผัก ผลไม้ท่ปี ลอดภัยอย่างเพียงพอ ในพืน้ ที่ดาเนินการอาหารริมบาทวิถี รวมถึงมีการ
เลือก ล้าง และบริโภคผัก ผลไม้ท่ปี ลอดภัย ให้เหมาะสมก่อนนาไปปรุง ประกอบอาหาร รวมถึงเป็ นการ
ส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคที่มาใช้บริการอาหารริมบาทวิถี ได้บริโภคผักผลไม้ ๔๐๐ กรัมต่อวัน เพื่อช่วยลดความ
เสีย่ งจากการเป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังหรือโรค NCDs
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย จึงกาหนดแผนการดาเนินงาน
พัฒนาอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวไทย โดยการดาเนินงาน

๗
เน้นกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกในการดาเนินงานอาหารริมบาทวิถใี ห้สามารถจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
และเกิดความยังยื
่ นในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายเป็ น ๒
กลุ่ ม พื้น ที่ คือ พื้น ที่เ ป้ า หมายเดิม ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๒ จัง หวัด ได้แ ก่ จัง หวัด เชีย งใหม่ ล าปาง
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุร ี ชลบุร ี บุรรี มั ย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และสงขลา
ซึง่ จากผลการดาเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ที่จาเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังพบโอกาสในการพัฒนา
ด้านสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ ายอาหารริมบาทวิถี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
เช่น การปกปิ ดอาหาร ในพื้นทีด่ าเนินการอาหารริมบาทวิถี และสร้างต้นแบบของพื้นที่ดาเนิน งานอาหาร
ริมบาทวิถที ่ไี ด้มาตรฐานโดยอาศัยระบบและกลไกในการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับพืน้ ทีใ่ นการ
จัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี และเพื่อเป็ นการขยายพืน้ ทีด่ าเนินการรวมถึงทดลองใช้ร่างเกณฑ์
มาตรฐานอาหารริมทบาทวิถที ไ่ี ด้ผ่านการพิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาจากพืน้ ทีด่ าเนินการในปี
๒๕๖๑ ไปทดลองใช้เพื่อศึกษาความเหมาะสมของเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่
๑๒ จังหวัด โดยคัดเลือกพืน้ ทีต่ ามเกณฑ์ ดังนี้
๑. เป็นพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถที ถ่ี ูกต้องตามกฎหมาย คือมีการประกาศเป็ นจุดผ่อนผันใน
การจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
๒. เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
๓. ภาคีเครือข่ายมีความพร้อมและส่วนร่วมในการพัฒนา
๔. เป็ นพื้นที่ไม่ซ้ากับจังหวัดดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี ในปี ๒๕๖๑ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แพร่ ชัยนาท ลพบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ สมุทรปราการ ขอนแก่น นครพนม ชัยภูม ิ ยโสธร กระบี่ และสตูล โดย
การดาเนินงานในปี ๒๕๖๒ เน้นการพัฒนาต้นแบบการจัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี และรูปแบบ
ในการขยายผลการดาเนินงานอาหารริมบาทวิถีสู่ระดับพื้นที่โดยการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
โดยศึกษาระบบและกลไกการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี และยกระดับสู่มาตรฐานอาหารริมบาทวิถีทงั ้ ด้าน
สุขลักษณะ ความปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคอาหารทีม่ คี ุณภาพด้านโภชนาการ มีการจาหน่ ายอาหาร
ประเภทผัก ผลไม้มากขึ้น รวมถึงการส่ งเสริมให้เ กิดมาตรการทางสังคม และสร้า งกระแสสังคมเพื่อ ให้
ผูบ้ ริโภคเข้ามามีส่วนร่วมและพิทกั ษ์สทิ ธิตวั เองได้ และกาหนดเป็ นนโยบายระดับพืน้ ที่เพื่อนาไปสู่นโยบาย
ในระดับกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย ทีเ่ น้นการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ าย
และการบริโภค ผัก ผลไม้ท่ปี ลอดภัยอย่างเพียงพอ ในพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี และเพื่อให้เกิด
ความยังยื
่ นโดยการขยายรูปแบบการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถใี นพืน้ ทีอ่ ่นื ให้ครอบคลุมทัวประเทศ
่

๘
เพื่อ ให้เ กิดการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีท่ไี ด้มาตรฐานสุ ขาภิบาลอาหาร และส่ งเสริมสุขภาพ
อนามัย ของประชาชนอย่างยังยื
่ น
๒. วิ สยั ทัศน์ กรอบแนวคิ ด และวัตถุประสงค์
กรอบแนวคิ ด
ั หาของการจัด การอาหารริม บาทวิถีใ นป จั จุ บ ัน พบว่ า ไม่ ม ี
จากการวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ ป ญ
ฐานข้อมูลอาหารริมบาทวิถใี นภาพรวมของประเทศสถานที่ตงั ้ อาหารริมบาทวิถที ่ไี ม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ขาดรูปแบบ และมาตรฐานในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ไม่มกี ฎหมายในการควบคุมการจาหน่ ายอาหาร
ริมบาทวิถี การพัฒนายังขาดความต่ อ เนื่อ งในการพัฒนาของพื้นที่และความร่ว มมือ ของภาคีเ ครือ ข่า ย
ทีย่ งั ไม่ชดั เจน จึงจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และ
สนับสนุนการท่องเทีย่ วไทย
กิจ กรรมในการด าเนิ น งานพัฒ นาอาหารริม บาทวิถี ใ นปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ กิ จ กรรมหลัก
ประกอบด้วย
๑) พัฒนาต้นแบบพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถสี ร้างเสริมสุขภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี
๒) พัฒนารูปแบบของระบบและกลไกในการจัดการพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี โดยความ
ร่วมมือของภาคีเครือข่าย
๓) พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ และประชาชนที่ใช้บริการอาหารริมบาทวิถี ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ๔๐๐ กรัม
๔) จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนพืน้ ที่ ดาเนินงาน อาหาร
ริมบาทวิถสี ร้างเสริมสุขภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
โดยดาเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายเดิมที่ดาเนินการในปี ๒๕๖๑ จานวน
๑๒ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลาปาง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุร ี ชลบุร ี บุรรี มั ย์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และสงขลา ทีจ่ าเป็ นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังพบโอกาสในการพัฒนา
ด้านสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ ายอาหารริมบาทวิถี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
เช่น การปกปิ ดอาหาร ในพื้นที่ดาเนินการอาหารริมบาทวิถี และสร้างต้นแบบของพื้นที่ดาเนินงานอาหาร
ริมบาทวิถที ่ไี ด้มาตรฐานโดยอาศัยระบบและกลไกในการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับพืน้ ทีใ่ นการ
จัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี และพืน้ ทีข่ ยาย จานวน ๑๒ พืน้ ที่ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน แพร่ ชัยนาท
ลพบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ สมุทรปราการ ขอนแก่น นครพนม ชัยภูม ิ ยโสธร กระบี่ สตูล โดยเป็ นการขยายผล

๙
การทดลองใช้เกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี โดยพืน้ ทีเ่ ดิมเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching) เน้นการแปลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงานผ่านภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้ าที่
ได้แ ก่ กรมอนามัย ศู น ย์อ นามัย ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เป็ น ต้ น
ผูป้ ระกอบการ ประชาชน และนักท่องเทีย่ ว โดยผลลัพธ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ตัง้ แต่วตั ถุดบิ (ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์)
ปลอดภัย การบริการอาหารริมบาทวิถที ไ่ี ด้มาตรฐาน (มิตสิ ุขภาพ มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งั คม และมิตวิ ฒ
ั นธรรม)
และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้บริโภคอาหารริมบาทวิถที ่สี ะอาด ปลอดภัย รวมถึงมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy) ในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิม่ การ
บริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ๔๐๐ กรัม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาต้นแบบพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถสี ร้างเสริมสุขภาพทีเ่ น้นส่งเสริมการจาหน่ าย
และบริโภคผักผลไม้ ทีป่ ลอดภัยอย่างเพียงพอ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
๒. เพื่อพัฒนารูปแบบของระบบและกลไกในการจัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี โดยการ
สร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
๓. เพื่อส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy) ของประชาชนทีใ่ ช้บริการอาหารริมบาทวิถี
ให้มคี วามรู้ และมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ๔๐๐ กรัม
๔. เพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนพื้นที่ดาเนินงาน
อาหารริมบาทวิถีส ร้างเสริมสุ ขภาพ ที่เ น้ นส่ งเสริม การจาหน่ าย และบริโภคผักผลไม้ ที่ปลอดภัยอย่า ง
เพียงพอ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี

๑๐
๓. ยุทธศาสตร์ในการดาเนิ นงาน พัฒนาอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food) ในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. พัฒนานโยบายการดาเนินงานอาหารริมบาทวิถสี ร้างเสริมสุขภาพ ที่เน้นส่งเสริมการจาหน่ าย
และบริโภคผักผลไม้ ทีป่ ลอดภัยอย่างเพียงพอ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
๒. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และลดหวาน มัน เค็มในพื้นทีด่ าเนินงานอาหาร
ริมบาทวิถี
๓. พัฒนาต้นแบบการจัดการพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี และรูปแบบในการขยายผลการ
ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถสี ่รู ะดับพืน้ ทีโ่ ดยการสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย
๔. พัฒนากฎหมายการจ าหน่ ายสินค้า ในที่หรือ ทางสาธารณะ และมาตรฐานอาหารริมบา ทวิถี
(อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ : Street Food Good Health)
๕. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะด้านสุขาภิบาลอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานอาหาร
ริมบาทวิถี และการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และลดหวาน มัน เค็ม
๖. พัฒนาฐานข้อ มูล อาหารริมบาทวิถีท่เี กี่ยวข้อ งกับพื้ นที่การดาเนินงานอาหารริมบาทวิถีของ
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมด้านมิตสิ ุขภาพ มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งั คม และมิตวิ ฒ
ั นธรรม
๔. งบประมาณที่ได้รบั การสนับสนุน
งวดงาน/เงิน
ระยะเวลา
งวดที่ ๑
๑๗ มิถุนายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
งวดที่ ๒
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
งวดที่ ๓
๑๗ พฤษภาคม – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
รวม

ค่าใช้จ่าย
๒,๐๘๓,๖๕๕.๐๐.๑,๘๓๐,๖๕๕.๐๐.๑๘๕,๕๖๙.๙๓.๔,๐๙๙,๘๗๙.๙๓.-

รวม
๒,๐๘๓,๖๕๕.๐๐.๑,๘๓๐,๖๕๕.๐๐.๑๘๕,๕๖๙.๙๓.๔,๐๙๙,๘๗๙.๙๓.-

๑๑
๕. บทสรุปสาหรับผูบ้ ริ หาร
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ได้กาหนดแผนการดาเนินงาน
พัฒนาอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุ นการท่องเที่ยวไทย โดยการดาเนินงาน
เน้นกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกในการดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
ให้สามารถจัดการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยังยื
่ นในระดับพืน้ ที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมผู้ประกอบการอาหารอาหารริมบาทวิถี สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศูนย์อนามัยและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เช่น การท่องเที่ยว เกษตร พัฒนาชุมชน และพาณิชย์
จังหวัด เป็ นต้น ) โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมายดาเนินงานพัฒนาเป็ น ๒ กลุ่มคือพืน้ ที่เดิม ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
จานวน ๑๒ จังหวัด และพืน้ ทีใ่ หม่ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ อีกจานวน ๑๒ แห่ง ดังนี้
สรุปกิ จกรรมสาคัญที่ดาเนิ นงาน
(๑) ประชุม เชิงปฏิบ ัติก ารภาคีเ ครือ ข่ายที่เ กี่ย วข้อ งในการจัด การอาหารริม บาทวิถี เพื่อ ชี้แ จง
แนวทางการดาเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถีและกาหนดขอบเขตในการพัฒนามาตรฐานและยกระดับ
เป็ น ต้ น แบบอาหารริม บาทวิถี ปี ๒๕๖๒ พื้น ที่เ ดิม และพื้น ที่ใ หม่ จ านวน ๑ ครัง้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ประกอบด้วย กลุ่มเจ้าหน้าที่จากสานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ศูนย์อนามัย สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชมรม/สมาคมผูป้ ระกอบการถนนอาหารริมบาทวิถี จานวน ๑๕๐ คน
(๒) ติด ตามการพัฒนาพื้นที่เ ป้าหมายเดิม ปี ๒๕๖๑ จานวน ๖ แห่ง พบว่ามีการขยายพื้นที่
ดาเนินการภายในจังหวัด จานวน ๘ แห่ง ได้แก่ (๑)จังหวัดสุราษฏร์ธานี จากถนนตีเหล็ก (ตลาดศาลเจ้า)
ขยายสู่ตลาดท่าเรือเกาะ ถนนตลาดใหม่ เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี (๒)จังหวัดตรัง จากถนนรื่นรมย์ (ตลาด
เซ็นเตอร์พอยด์) ขยายสู่ถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง เทศบาลนครตรัง (๓)จังหวัดอุบลราชธานี ตลาดโต้รุ่ง
คุณภาพ (ถนนราชบุตร) ขยายสู่(๓.๑)ถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมือง (๓.๒)ถนนคนเดิน
เขมราฐฏร์ธานี อ.เขมราฐ (๓.๓)ถนนอาหารน้ ายืน อ.น้ ายืน (๓.๔)ถนนคนเดินแม่น้ าสองสี อ.โขงเจียม และ
(๔)จังหวัดสุพรรณบุร ี ถนนขุนไกรไนท์ฟ้ ู ด อ.เมือง ขยายสู่ตลาดหน้ าองค์อนุ สรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
ทัง้ นี้พ้ืนที่ข ยายทัง้ ๘ แห่ งได้เ ห็นรูปแบบในการพัฒ นาและยกระดับมาตรฐานอาหารริม บาทอย่า งเป็ น
รูปธรรม เพื่อกระตุน้ และส่งเสริมการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจของชุมชน
(๓) ติดตามพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเดิม ในการพัฒนาพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถตี ามมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี และการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยกระบวนการพัฒนาเน้นให้
พืน้ ทีเ่ ดิม (ปี ๒๕๖๑) รักษาคุณภาพและพัฒนาต่อยอด รวมถึงเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching) ดาเนินงานในพืน้ ที่

๑๒
เป้าหมายใหม่ โดยการดาเนินงานใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control;
AIC) เพื่อพัฒนาต้นแบบพืน้ ทีด่ าเนินการอาหารริมบาทวิถสี ร้างเสริมสุขภาพ ทีเ่ น้นส่งเสริมการจาหน่ ายและ
การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยทีเ่ พียงพอ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี โดยการดาเนินงานเน้น
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นแกนหลัก
(๔) ศึกษาสถานการณ์ ระบบและกลไกการจัดการอาหารริมบาทวิถใี นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่และเยีย่ ม
เสริม พลัง พื้น ที่เ ป้ า หมายใหม่ จ านวน ๑๒ แห่ ง ในการพัฒ นาอาหารริม บาทวิถีโ ดยการด าเนิ น งานใช้
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control; AIC) เพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่
ดาเนินการอาหารริมบาทวิถสี ร้างเสริมสุขภาพ ทีเ่ น้นส่งเสริมการจาหน่ ายและการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย
ทีเ่ พียงพอ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี โดยการดาเนินงานเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชมรมผูป้ ระกอบการอาหารเป็ นแกนหลักในระหว่างการ
พัฒนา
(๕) ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่ ละภาคีเครือข่ายผูป้ ระกอบการอาหาร
ริมบาทวิถรี ะหว่างพื้นที่เดิม ปี ๒๕๖๑ และพื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒ (Learning by doing) เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูถ้ อดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี อย่างยังยื
่ น
รวมถึงรูปแบบในการขยายผลการพัฒนาอาหารริมบาทวิถโี ดยกลไกของราชการส่วนท้องถิน่ สาหรับนาไป
ขยายผลในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาอาหารริมบาทวิถอี ่นื ๆ ให้เกิดความยังยื
่ น จานวน ๒ ครัง้ ๓๐๐ คน
(๖) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (ผ้ากันเปื้ อน)
“อาหารสะอาด ปลอดภัย เพิม่ ผัก-ผลไม้” จานวน ๒,๐๐๐ ชุด ,แผ่นพับ “การบริโภคผัก ผลไม้ ปลอดภัยอย่าง
เพียงพอ” จานวน ๑๗,๐๐๐ แผ่ น และชุดนิทรรศการ (Roll up) “การเลือ ก ล้าง ผัก ผลไม้ปลอดภัย ”
เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (Health literacy) สาหรับเจ้าหน้าที่ ผูป้ ระกอบการอาหาร
ริมบาทวิถี และผูบ้ ริโภค
(๗) จัด กิจ กรรมรณรงค์เ พื่อ ส่ ง เสริม ความรู้ด้า นสุ ข ภาพ(Health Literacy)ของผู้บ ริโ ภคและ
ผูป้ ระกอบการในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย อย่างเพียงพอ ๔๐๐ กรัม จานวน
๒๔ แห่ง
(๘) การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี และการตรวจประเมิน
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี จานวน ๒๔ แห่ง
(๙) จัดทาฐานข้อมูลแหล่งวัตถุดบิ ในพื้นที่ถนนอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food Good Health)
เป้าหมายปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดบิ ผัก ผลไม้ให้สะอาด ปลอดภัย จานวน ๒๔ แห่ง

๑๓
(๑๐) ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี จานวน ๑
ครัง้ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็ นทีป่ รึกษาและแพทย์หญิงพรรณ
พิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็ นประธานการประชุมฯ คณะกรรมการประกอบด้ วยหน่ วยงานราชการ
รัฐวิสากิจ สถาบันการศึก ษา และภาคเอกชน เพื่อสรุป ความก้า วหน้ า การขับ เคลื่อ นการพัฒ นาและ
ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ๒๔ แห่ง
(๑๑) การสร้างนวัติกรรมการป้องกัน COVID-19 พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี พื้นที่ท่ไี ม่ปิด
ดาเนินการ) จานวน ๑๐ แห่ง (มีมาตรการทีใ่ ช้ป้องกัน COVID-19 ปจั จัยความสาเร็จ นวัตกิ รรมหรือต้นแบบ
ทีส่ ามารถเป็นแบบอย่างได้)
(๑๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใ ห้ค วามรู้ก ารป้อ งกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร
ประชาชน และผู้บริโภคในพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)จานวน ๒๔ แห่ง ทางกลุ่ม Line
Street Food / Facebook โดยได้รบั สนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
(๑๓) การประเมินผมความรอบรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ(Health Literacy)ของประชาชนที่ใช้
บริการอาหารริมบาทวิถใี ห้มคี วามรูแ้ ละมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย อย่าง
เพียงพอ ๔๐๐ กรัม
(๑๔) การศึกษาวิจยั ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการดาเนินการพัฒนาอาหารรมบาทวิถี
ของพืน้ ที่
(๑๕) การพัฒนาข้อ มูล วิช าการและข้อ เสนอเชิง นโยบายในการสนับ สนุ นการขับเคลื่อ นให้เ กิด
มาตรการหรือนโยบายทีส่ ่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผัก ผลไม้ทป่ี ลอดภัยอย่างเพียงพอ
(๑๖) การจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ ายและ
การบริโภคผัก ผลไม้ทป่ี ลอดภัยอย่างเพียงพอและผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ในพืน้ ทีจ่ ดั บริการ
อาหารริมบาทวิถี
สรุปผลงานเทียบกับตัวชี้วดั
๑. ยังไม่ส ามารถทาให้เกิดมาตรการหรือนโยบายระดับท้อ งถิ่นในการส่ งเสริมให้มกี ารจาหน่ าย
อาหารริมบาทวิถีปลอดภัย และส่ ง เสริม การจาหน่ ายผัก ผลไม้ปลอดภัย ที่ไ ด้มาตรฐาน อย่างน้ อ ย ๑๒
มาตรการหรือนโยบาย เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่
สามารถผลักดัยให้เกิดแผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔
ข้อ ๔ สุขภาพดีวถิ ีใหม่ ให้สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐานจานวน ๗๖ จังหวัด(อาหาร
ริมบาทวิถี : Street food good health จังหวัดละ ๑ แห่ง)
๒. เกิดต้นแบบแหล่งจาหน่ ายและแหล่งให้บริการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย จานวน ๑๕ แห่ง ซึง่
เป็ นศูนย์เรียนรูท้ ่สี ามารถขยายผลต่อได้ แต่ยงั ไม่ได้ดาเนินการติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน โดยมี
รายชื่อศูนย์เรียนรูด้ งั นี้ ได้แก่ ๑.ถนนขุนไกรไนท์ฟ้ ู ด จ.สุพรรณบุร ี ๒.ตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุร ี
๓.ตลาดต้นยาง จ.กาฬสินธุ์ ๔.ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ (ราชบุตร) จ.อุบลราชธานี ๕.ถนนคนเดินเซราะกราว จ.
บุรรี มั ย์ ๖.ถนนตีเหล็ก (ตลาดศาลเจ้า) จ.สุราษฏร์ธานี ๗.ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต ๘.ถนน
รื่นรมย์(ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์) จ.ตรัง ๙.ตลาดโต้รุ่งประตูชยั จ.แพร่ ๑๐,ถนนคนเดินชุมแพ จ.ขอนแก่น
๑๑.ถนนคนเดินชัยภูม ิ จ.ชัยภูม ิ ๑๒.ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองยโสธร ๑๓.ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ จ.ชัยนาท
๑๔.ถนนคนเดินเทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ๑๕.ตลาดเย็น เย็น จ.สตูล
๓. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับพืน้ ที่ในการจัดการอาหารริมบาท
วิถโี ดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นแกนนาหลัก โดย พืน้ ทีเ่ ป้าหมายเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching) เน้นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงานผ่านภาคีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้องทุกระดับ เกิด
แบ่งรูปแบบการจัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถเี พื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นออกเป็ น ๖ รูปแบบ (๑)
แบบปิดถนน (๒)แบบไม่ปิดถนน (๓)แบบพืน้ ทีเ่ ฉพาะ (๔) L=local (คนพืน้ ทีใ่ ช้บริการ) (๕) T=tourism(
รองรับการท่องเทีย่ ว) (๖) L + T = (คนพืน้ ที+่ นักท่องเทีย่ ว)
๔. ยังไม่สามารถทาให้เกิดข้อมูลวิชาการอย่างน้ อย ๒ เรื่อง ที่ใช้ส นับสนุ นการขับเคลื่อนให้เกิด
มาตรการ/นโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ท่ปี ลอดภัยอย่างเพียงพอ แต่มเี อกสารข้อมูล
การศึกษางานอาหารริมบาทวิถี ๒ เรือ่ ง ได้แก่
(๔.๑)การประเมิน ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการดาเนิน งานอาหารริมบาทวิถี พบว่ า
ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี( street food)ใช้แหล่ งเงินทุนส่ว นตัว มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ ๘๔.๒๓
รองลงมาคือแหล่งเงินกู้จากธนาคาร ร้อยละ ๑๑.๕๘ และเงินกู้นอกระบบ ร้อยละ ๓.๓๙ ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่
ทีม่ าใช้บริการเป็นผูบ้ ริโภคในท้องถิน่ ร้อยละ ๕๕.๔๗ นักท่องเทีย่ วไทย ร้อยละ ๓๗.๔๗ และ นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ ร้อยละ ๕.๐๗ ประเด็นทีม่ ผี ลต่อการดาเนินธุรกิจอาหารริมบาทวิถ(ี street food good health) มาก
ได้แก่ สถานการณ์ Covid-19 และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของภาครัฐ สาหรับความเชื่อมัน่
ในการดาเนินธุรกิจในย่านการค้าของอาหารริมบาทวิถี พบว่าผูป้ ระกอบการยัง มีความเชื่อมันในการด
่
าเนิน
ธุรกิจไตรมาสปจั จุบนั เมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สาหรับข้อเสนอแนะของผูป้ ระกอบการอาหารริมบาท

๑๕
วิถใี ห้ภาครัฐแก้ไขปญั หาและส่งเสริมสนับสนุ นผู้ประกอบการในระยะสัน้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์/กระตุ้น
การการท่องเทีย่ ว การจัดหากองทุน/เงินทุนหมุนเวียน และการกระตุน้ เศรษฐกิจให้ดขี น้ึ
(๔.๒)การประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ(Health Literacy)และความพึง
พอใจของผู้ป ระกอบการและผู้บ ริโ ภคที่ม าใช้บ ริก ารพื้น ที่ด าเนิ น การอาหารริม บาทวิถี เกี่ย วกับ ด้า น
สุขลักษณะของอาหารริมบาทวิถแี ละการบริโภคผักผลไม้ ปลอดภัย พบว่าผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี
ส่วนใหญ่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean Food Good
Taste” ๑๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๙ โดยให้ความสาคัญมากทีส่ ุด ด้านสุขวิทยาส่วนบุคลล ด้านจัดการขยะ
มูลฝอย และด้านอุปกรณ์และภาชนะ สาหรับแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านสุขาภิบาล
อาหาร เช่น การมอบป้าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ” การมอบประกาศนียบัตรให้แก่ร้านค้า และการ
ประกวดแผงจาหน่ ายอาหารสะอาด ปลอดภัย เป็ นต้น ผูใ้ ช้บริการมีความพึงพอใจด้านภาพลักษณ์ ในระดับ
มากถึงมากทีส่ ุดได้แก่ มีทางเลือกการใช้บริการหลายรูปแบบ เช่น มีแผงจาหน่ ายผักผลไม้ ปลอดภัย มีทน่ี งั ่
ทาน ซือ้ กลับไปบริโภคได้ ร้อยะ ๖๓.๓ สถานทีส่ ะอาด ร้อยละ ๖๐.๕ และมีการให้บริการแบบวิถใี หม่ (New
Normal) ร้อยละ ๖๐.๒ ด้านการให้บริการพบว่าราคาอาหารมีความเหมาะสมกับปริมาณสินค้า ร้อยละ ๗๔.๐
มีป้ายแสดงราคาชัด เจน ร้อ ยละ ๗๒.๑ และผู้ประกอบการอาหารมีสุ ขลักษณะที่ดี (สวมใส่ ผ้ากันเปื้ อ น
สวมหน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร) ร้อยละ ๖๙.๖
๕.ยังไม่สามารถดาเนินการให้ผู้บริโภคที่มาใช้บริการในพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ
มีค วามรู้แ ละมีแ นวโน้ ม ปรับเปลี่ย นพฤติก รรมเพิ่ม การบริโ ภคผัก ผลไม้ปลอดภัย และมีแ นวโน้ ม ปรับ
พฤติกรรมเพิม่ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะและมีวถิ ชี วี ติ ทีม่ สี ุขภาวะ อย่างน้อยร้อยละ ๖๕ แต่มกี ารศึกษา
สารวจข้อมูลและการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ ๑)ผลสารวจแหล่งจาหน่ ายวัตถุดิบ ๒๔ แห่ง
พบว่าผลการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในพืชผัก ผลไม้ จานวน ๓ ครัง้ พบว่าไม่พบหรือพบในระดับปลอดภัย
๒) การส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ พบว่า ผูป้ ระกอบการมีความรูใ้ นการคัดเลือกแหล่งผลิต ปลอดภัยใน
พื้นที่จากแหล่งที่ผ่านการรับรองจากหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่ น่าเชื่อถือ และผู้ประกอบการและ
ผูบ้ ริโภคมีความตระหนักในการเลือก การล้างและการบริโภคผัก ผลไม้ทส่ี ะอาดปลอดภัย
๖) ยังไม่สามาถดาเนินการให้เกิด ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้
มีก ารจาหน่ ายอาหารริมบาทวิถี และการบริโภคผักผลไม้ท่ปี ลอดภัยได้ใ นปริมาณที่อ ย่างเพียงพอตาม
ข้อแนะนา อย่างน้ อย ๑ นโยบาย พร้อมเตรียมเสนอต่อผู้บริหารกกระทรวงเพื่อพิจารณา แต่มกี ารจัดทา
ข้อมูล ดังนี้ ๑) ข้อมูลการบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถี ๖ รูแปบบ ๒) ข้อเสนอเชิงนโยบาย และการสื่อสาร

๑๖
พัฒนาอาหารริมบาทวิถี ๓) ได้คาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถขี องกระทรวงสาธารณสุข ๔) ได้(ร่าง)ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
สรุปปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข
ตามโครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุ นการ
ท่องเที่ยวไทย พื้นที่เป้าหมาย จานวน ๒๔ จังหวัด และมีพ้นื ที่ถนนอาหารริมบาทวิถีในจังหวัดที่ม ีความ
ต้อ งการพัฒนาแบบคู่ขนานอีก ๘ จังหวัด คือ นครสวรรค์ สมุทรสาคร กาญจนบุร ี นครปฐม ราชบุร ี
จันทบุร ี ระยองและนครราชสีมา ทาให้จงั หวัดทีต่ ้องการพัฒนาคู่ขนานไม่สามารถใช้งบประมาณทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรรจาก สสส. ได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพืน้ ทีต่ ามโครงการฯ การแก้ไขปญั หาโดยประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ศูนย์อนามัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชมรม
ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถีแ ละภาคีเ ครือ ข่ายที่เ กี่ยวข้อ ง จัด หางบประมาณในพื้ น ที่ส นับสนุ นการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สรุปการกากับติ ดตาม
ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยสร้าง
เสริมสุขภาพและสนับสนุ นการท่องเที่ยวไทย ได้กาเนินการตามแผน ดังนี้ 1. รายงานความก้าวหน้ าการ
ดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั งิ าน สัปดาห์ละ 1 ครัง้ 2. ผูร้ บั ผิดชอบรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมสาคัญ
และส่งแผนการดาเนินงานเดือนละ 1 ครัง้ 3. ประชุมคณะทางานเพื่อติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมสาคัญ
และวางแผนการด าเนิ น งานรายเดือ น เดือ นละ 1 ครัง้
4. ประชุ ม คณะบริห ารจัด การเพื่อ รายงาน
ความก้าวหน้ า ติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนโครงการทุก 3 เดือน 5. รายงานความก้าวหน้ าผลการ
ดาเนิ นงานกิจกรรมส าคัญ แบบรายเดือ น ต่ อ สสส. ในส่ วนประเด็นที่ยงั ไม่ได้ดาเนินการคือ รายงาน
ความก้าวหน้าผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ สสส.
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ
เจ้า หน้ า ที่ก ารเงิน ส านั ก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า กรมอนามัย ได้ค วบคุ ม ก ากับ การใช้จ่ า ย
งบประมาณให้เป็ นไปตามแผนและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ โดยได้รบั งบประมาณ
เป็ น เงิน ๓,๙๑๔,๓๑๐.-บาท รายจ่ายทัง้ สิ้น ๔,๐๙๙,๘๗๙.๙๓ บาท ยอดคงเหลือ ๖๗,๔๓๐.๐๗ บาท
ยอดเงินทีต่ อ้ งขอเบิกเพิม่ จาก สสส. ๑๘๕,๕๖๙.๙๓ บาท ไม่มดี อกเบีย้ รับ เนื่องจากงบประมาณทีไ่ ด้รบั จาก
สสส. เป็ นเงินนอกงบประมาณ กรมอนามัยต้องนาเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อรองรับระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๗

๑๗
๖. ตารางสรุปการดาเนิ นงานที่สาคัญเทียบกับตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

๑. เกิดมาตรการหรือนโยบาย
ระดับท้องถิน่ ในการส่งเสริมให้
มีก ารจ าหน่ า ยอาหารริม บาท
วิถีป ลอดภัย และส่ง เสริมการ
จาหน่ ายผัก ผลไม้ปลอดภัย ที่
ได้ม าตรฐาน อย่ า งน้ อ ย ๑๒
มาตรการหรือนโยบาย

๑)ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารภาคี
เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการจัดการ
อาหารริมบาทวิถี (Street Food)
เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
พั ฒ นาอาหารริ ม บาทวิ ถี และ
ก าหนดขอบเขตในการพั ฒ นา
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ เ ป็ น
ต้ น แบบอาหารริม บาทวิถี ในปี
๒๕๖๒ จานวน ๑ ครัง้ ๑๕๐ คน
๒)ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่ ละภาคี
เครือข่ายผู้ประกอบการอาหารริม
บาทวิถรี ะหว่างพืน้ ทีเ่ ดิม และพืน้ ที่
เป้ าหมายใหม่ (Learning
by
doing)เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียนเพื่อพัฒนาระบบและกลไก
การพั ฒ นาการจั ด การอ าห าร
ริ ม บ า ท วิ ถี อ ย่ า ง ยั ง่ ยื น ใ น ปี
๒๕๖๒-๒๕๖๓ จ านวน ๒ ครัง้
๓๐๐ คน

ยัง ไม่ ส ามารถท าให้ เ กิด มาตรการ
หรือ นโยบายระดับ ท้ อ งถิ่ น ในการ
ส่ ง เสริม ให้ม ีการจาหน่ า ยอาหารริม
บาทวิถีป ลอดภัย และส่ ง เสริม การ
จ าหน่ า ยผัก ผลไม้ ป ลอดภัย ที่ ไ ด้
มาตรฐาน อย่างน้ อย ๑๒ มาตรการ
หรือนโยบาย เนื่องจากมีสถานการณ์
ระบาดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
หลายพืน้ ทีข่ าดความต่อเนื่องและปิ ด
การจัดบริการอาหารริมบาทวิถี
แต่สามารถผลักดันให้เกิด
๑)แผนงานรองรับ นโยบายมุ่ ง เน้ น
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔
(อ้างอิงผลงานตัวชีว้ ดั ที่ ๑ หน้า ๔๘)
ข้อ ๔ สุขภาพดีวถิ ใี หม่
-ให้ส ถานประกอบการปรับปรุงผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจานวน ๗๖ จังหวัด
(อาหารริมบาทวิถี : Street food
good health จังหวัดละ ๑ แห่ง)
๒)เกณฑ์ ก ารพัฒ นาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริ ม บาทวิ ถี ต าม
เกณฑ์ ม าตรฐาน ๔ มิติ (สุ ข ภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม)

๑๘
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

๓)ส่ ง เสริ ม การใช้ ม าตรการทาง
กฎหมายให้ ม ีก ารจ าหน่ า ยอาหาร
ริมบาทวิถที ถ่ี ูกต้องตามกฎหมาย
(จุดผ่อนผัน)
๔)ส่ งเสริม ให้พ้นื ที่จดั บริการอาหาร
ริม บาทวิถีผ่ า นมาตรฐาน “อาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย
๕) ส่ งเสริมให้มเี มนู ชูสุ ขภาพ ใน
พืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี
๖) ส่งเสริมให้มพี น้ื ทีส่ าหรับจาหน่ าย
ผัก ผลไม้ปลอดภัย
๗) ส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารเฝ้ า ระวัง ความ
ปลอดภัยด้านอาหารอย่างสม่าเสมอ
๘) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลโยและ
นวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร
๙) ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการอาหาร
ต้องมีความรูท้ นั สถานการณ์ และ
ผ่านการอบรมสุขาภิบาลอาหาร
๑๐) ส่งเสริมการใช้ภาชนะบรรจุ
อาหารทีป่ ลอดภัย และไม่ได้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
๑๑) ส่งเสริมให้มกี ารจัดบริการ
ช้อนกลาง สาหรับร้าน/แผงที่
จัดบริการนังรั
่ บประทานอาหาร
๑๒) ส่งเสริมให้มกี ารจัดบริการอ่าง
ล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์เจล

๑๙
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

๒.เกิดต้นแบบแหล่ งจาหน่ าย
และแหล่ งให้บริก ารอาหารริม
บาทวิถีปลอดภัย จานวน ๑๒
แห่ ง และเป็ นศู น ย์ เ รี ย นรู้ ท่ี
สามารถขยายผลต่อได้ จานวน
๑ ๒ แ ห่ ง ร ว ม ทั ้ ง ติ ด ต า ม
ประเมินผล/ถอดบทเรียน

๑)มีการติดตามพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเดิม
ในการพัฒนาตามมาตรฐานอาหาร
ริม บาทวิ ถี แ ละยกระดับ ให้ เ ป็ น
ต้ น แบบ(model)ในการถ่ า ยทอด
การ พั ฒ น าเพื่ อ ขย ายพื้ น ที่ ใ น
จังหวัด จานวน ๖ แห่ง
๒)เยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่เ ป้าหมาย
ใหม่ในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
โดยการดาเนินงานใช้กระบวนการ
ว า ง แ ผ น แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม
(Appreciation Influence Control;
AIC) เพื่อ พัฒนาต้น แบบพื้น ที่
ดาเนินการอาหารริมบาทวิถีสร้าง
เสริม สุ ข ภาพ ที่เ น้ น ส่ ง เสริม การ
จาหน่ ายและการบริโภคผักผลไม้
ปลอดภัย ที่เ พีย งพอจ านวน ๑๒
แห่ง
๓)สุ่ ม ติดตามและประเมินผลการ
พัฒ นาอาหารริม บาทวิถีใ นพื้น ที่
รวมถึงประเมินพื้นที่ต้นแบบแหล่ง
จาหน่ าย และแหล่งบริการอาหาร
ริมบาทวิถปี ลอดภัย และศึกษา
รู ป แบบในการขั บ เคลื่ อ นการ
พั ฒ น าขอ งพื้ น ที่ เ ป้ า หมา ย ที่
สามารถเป็ นศูนย์เรียนรูแ้ ละขยาย
ผลได้และพัฒนาสู่การจัดทา

เกิดต้นแบบแหล่งจาหน่ ายและแหล่ง
ให้บริการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย
จานวน ๑๕ แห่ง ซึง่ เป็นศูนย์เรียนรูท้ ่ี
สามารถขยายผลต่อ ได้ แต่ยงั ไม่ได้
ดาเนินการติดตามประเมินผล/ถอด
บทเรีย น โดยมีร ายชื่อ ศู น ย์เ รีย นรู้
ดังนี้
๑. ถนนขุนไกรไนท์ฟ้ ูด
จ.สุพรรณบุร ี
๒. ตลาดประมงท่าเรือพลี
จ.ชลบุร ี
๓. ตลาดต้นยาง
จ.กาฬสินธุ์
๔. ตลาดโต้รงุ่ คุณภาพ (ราชบุตร)
จ.อุบลราชธานี
๕. ถนนคนเดินเซราะกราว
จ.บุรรี มั ย์
๖. ถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า)
จ.สุราษฏร์ธานี
๗.ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่
จ.ภูเก็ต
๘.ถนนรื่ น รมย์ ( ตลาดเซ็ น เตอ ร์
พอยด์) จ.ตรัง
๙.ตลาดโต้รงุ่ ประตูชยั จ.แพร่
๑๐,ถนนคนเดินชุมแพ จ.ขอนแก่น
๑๑.ถนนคนเดินชัยภูม ิ จ.ชัยภูม ิ
๑๒.ตลาดโต้รงุ่ เทศบาลเมืองยโสธร

๒๐
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

ฐ า น ข้ อ มู ล อ า ห า ร ริ ม บ า ท วิ ถี ๑ ๓ . ถ น น ค น เ ดิ น บ้ า น วั ด สิ ง ห์
(Street Food) ของประเทศไทย
จ.ชัยนาท
๑๔ . ถน น คน เ ดิ น เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
ประจวบคีรขี นั ธ์ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
๑๕.ตลาดเย็น เย็น จ.สตูล
(อ้างอิงผลงานตัวชีว้ ดั ที่ ๒ หน้า ๕๒)
ผลการติด ตามประเมินผลและถอด
บทเรียน
๑) พืน้ ทีเ่ ดิมเป้าหมาย ๖ แห่ง
๑ . ๑ ) เ กิ ด ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร
ดาเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับ
พื้นที่ในการจัดการอาหารริมบาทวิถี
โดยมีอ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น
เป็นแกนนาหลัก
๑.๒) เกิด ระบบพี่เ ลี้ย ง (Coaching)
ระหว่างพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาอาหารริมบาทวิถี
เช่น จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
เป็ น ต้ น มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
ร่ว มกัน โดยมีก ลุ่ มเป้าหมายในการ
ด าเนิ น งานผ่ า นภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่
เกีย่ วข้องทุกระดับ
๑.๓) เกิด นวัต กรรมด้านสุ ขาภิบาล
อาหาร เช่น การปกปิ ดอาหาร ที่ดูด
ควัน(ปิ้งย่าง) การลดการใช้พลาสติก
เป็ นต้น โดยพบโอกาสในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

๒๑
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

๑.๔) เกิดมาตรการในการส่งเสริมให้
มีการจาหน่ ายและบริโภคผัก ผลไม้
ปลอดภัย
๒) พืน้ ทีใ่ หม่เป้าหมาย ๑๒ แห่ง
โดยศึ ก ษาสถานการณ์ และถอด
บทเรียนการจัดการอาหารริมบาทวิถี
๒.๑) ศึกษารูปแบบการจัดการพื้นที่
ดาเนิ นงานอาหารริมบาทวิถี ให้ไ ด้
มาตรฐาน
๒.๒) ศึก ษา วิเ คราะห์ สัง เคราะห์
รูปแบบและกลไกเชิงบูรณาการ เพื่อ
พัฒนาสู่รูปแบบในการขยายผลการ
พัฒนาอาหารริมบาทวิถโี ดยใช้กลไก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒.๓)ส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
(Health Literacy) ของผูป้ ระกอบการ
และผูบ้ ริโภค ด้านอาหารปลอดภัย
๓) ผลการสุ่มติดตามและประเมินผล
การพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี นพืน้ ที่
๓.๑) พื้น ที่เ ดิม (ปี ๒๕๖๑) รัก ษา
คุ ณ ภาพและพัฒ นาต่ อ ยอดรวมถึง
เป็ นพี่เลี้ยง (Coaching) ดาเนินงาน
ใน พื้ น ที่ เ ป้ า หม าย ให ม่ โ ดย กา ร
ดาเนิ นงานใช้กระบวนการวางแผน
แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ( Appreciation
Influence Control : AIC)

๒๒
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

๓ . ๒ ) รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร พื้ น ที่
ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถเี พื่อการ
พัฒนาออกเป็น ๖ รูปแบบ
(๑)แบบปิดถนน
(๒)แบบไม่ปิดถนน
(๓)แบบพืน้ ทีเ่ ฉพาะ
(๔) L=local (คนพืน้ ทีใ่ ช้บริการ)
(๕)T=tourism(รองรับการท่องเทีย่ ว)
(๖)L + T = (คนพืน้ ที+่ นักท่องเทีย่ ว)
๓.๓) ติด ตามความก้ า วหน้ า ตรวจ
ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ใ ห้ ค า แ น ะ น า เ พื่ อ
ยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารริม
บาทวิถี และการส่ ง เสริม ให้ ม ีก าร
จ า ห น่ า ย แล ะ บ ริ โ ภ คผั ก ผ ล ไ ม้
ปลอดภัยในพื้นที่ดาเนินงานอาหาร
ริมบาทวิถี

๒๓
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

๓. ระบบและกลไกเชิงบูรณา
การในการส่งเสริมและขยาย
ผลในระดับพืน้ ทีใ่ นการพัฒนา
อาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย
และส่งเสริมการบริโภคผัก
ผลไม้ปลอดภัย ในพืน้ ที่
ดาเนินการอาหารริมบาทวิถี
อย่างน้อย ๑ ระบบ

๑)ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่ ละ
ภาคีเครือข่ายผูป้ ระกอบการ
อาหารริมบาทวิถรี ะหว่างพืน้ ที่
เดิม และพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่
(Learning by doing) จานวน ๒
ครัง้ ๓๐๐ คน
๒)จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
พืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาท
วิถใี นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย (ใหม่) ๑๒
แห่ง เพื่อดาเนินการ
๓)ถอดบทเรียน/เยีย่ มเสริมพลัง
พืน้ ที่ ดาเนินการอาหารริมบาท
วิถพี น้ื ทีเ่ ดิมจานวน ๖ แห่งและ
พืน้ ทีข่ ยายในจังหวัดพืน้ ทีเ่ ดิม ๗
แห่ง
๔)ศึกษาสถานการณ์ และระบบ
และกลไกการจัดการอาหารริม
บาทวิถใี นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่
จานวน ๑๒ แห่ง

เกิดระบบและกลไกเชิงบูรณาการใน
การส่งเสริมและขยายผลในระดับพืน้ ที่
ในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
ปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคผัก
ผลไม้ปลอดภัย ในพืน้ ทีด่ าเนินการ
อาหารริมบาทวิถี อย่างน้อย ๑ ระบบ
คือ การขับเคลื่อนโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ร่วมกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
๑)ผลการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เจ้าหน้าทีแ่ ละภาคีเครือข่าย
ผูป้ ระกอบการ
๑.๑)มีการบูรณาการดาเนินงานพัฒนา
อาหารริมบาทวิถี ระหว่างภาคี
เครือข่าย ในการพัฒนามาตรฐานและ
ยกระดับสู่ตน้ แบบพืน้ ทีจ่ ดั บริการ
อาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย
๑.๒)พัฒนารูปแบบของระบบและกลไก
ในการจัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริม
บาทวิถี โดยการสร้างความร่วมมือของ
ภาคีเครือข่าย ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
สนับสนุ นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
ไทยอย่างยังยื
่ น ถือเป็นความท้าทาย
และโอกาสใหม่ของการพัฒนาอาหาร
ริมบาทวิถี

๒๔
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

๑.๓)การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการป้องกันโควิค-๑๙ ในถนน
อาหารริมบาทวิถี เช่น QR code เมนูชู
สุขภาพ ,อ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบ
ด้วยน้า+สบู่ , การออกแบบการปกปิด
อาหาร , เพิม่ ช่องทางการชาระเงิน
เป็นต้น
๒)ผลประชุ ม แลกเปลี่ย นเรีย นรู้พ้ืน ที่
เป้าหมายใหม่จานวน ๑๒ แห่ง
๒.๑)ปจั จัยความสาเร็จ : การบริหาร
จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และความร่วมมือของผูป้ ระกอบการ
อาหาร
๒.๒)องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็น
แกนนาหลักในพัฒนาโดยมีศูนย์
อนามัยและสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสนับสนุนด้านวิชาการ
๒.๓)ชมรมผู้ประกอบการถนนอาหาร
ริมบาทวิถี มีส่วนสาคัญในการผลักดัน
การพัฒนาให้ได้ตามเป้าหมาย
๒.๔)ถนนอาหารริมบาทวิถแี ต่ละพื้นที่
มีจุ ด เด่ น จุ ด ขายที่แ ตกต่ า งกัน แต่ ใ น
ด้ า นสุ ข ลั ก ษณะทุ ก พื้ น ที่ ใ ช้ เ กณฑ์
มาตรฐาน Clean Food Good Taste
และเกณฑ์ม าตรฐาน Street food
good health

๒๕
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

๒.๕)การหาอัตลักษณ์อาหารถิ่น เมนู ชู
สุขภาพและเพิม่ พื้นที่จาหน่ ายผักผลไม้
๒ . ๖ ) ก า ร เ พิ่ ม บ ท บ า ท แ ล ะ รั บ ฟ ั ง
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค
๒.๗)เพิ่มความถิ่ในการเฝ้ าระวังความ
ปลอดภัยอาหารอย่างน้อยปีละ ๓ ครัง้
๓)ผลการถอดบทเรีย นพื้น ที่เ ดิม ๕
แห่ง
๓.๑)ทุ ก พื้น ที่ม ีแ ผนการพัฒ นาและ
ยกระดับอาหารริมบาทวิถี เช่น
-แผงลอยจ าหน่ า ยอาหารผ่ า นเกณฑ์
CFGT และการปกปิดอาหาร ๑๐๐%
-การจัด โซนจ าหน่ า ยสิน ค้ า ประเภท
อาหารและไม่ใช่อาหาร
-การอบรมผูส้ มั ผัสอาหารตามหลักสูตร
การสุขาภิบาลอาหารผูส้ มั ผัสอาหาร
-ทุกพื้นทีต่ ้องประกาศเป็ นจุดผ่อนผันฯ
ตามกฎหมาย
๓.๒)พัฒ นารูป แบบการส่ ง เสริม การ
บริโ ภคผัก ผลไม้ ในพื้น ที่ดาเนิน งาน
อาหารริมบาทวิถี
๓.๓)พื้นที่เดิมเป็ นพี่เลี้ยง (Coaching)
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน โดย
มีกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงานผ่าน
ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องทุกระดับ
๓.๔)ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้
บริโภคอาหารริมบาทวิถที ส่ี ะอาด

๒๖
ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรมการดาเนินงานทีส่ าคัญ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เทียบกับตัวชีว้ ดั
ปลอดภัย รวมถึ ง มีค วามรอบรู้ ด้ า น
สุขภาพ (Health literacy) ในการเลือก
บริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง
๓.๕)ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ได้รบั
การสื่อสารการสร้างความรูด้ า้ นสุขภาพ
(Health Literacy) ด้านอาหารปลอดภัย
เพื่อ ให้เ กิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
๔)ผลการศึกษาสถานการณ์และระบบ
และกลไกการจัดการอาหารริมบาทวิถี
๑๒ แห่ง
๔.๑)ยังพบพื้นที่ยงั จัดตัง้ ในที่หรือทาง
สาธารณะทีย่ งั ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย
๔.๒)ด้านสุขลักษณะทุกพื้นทีใ่ ช้เกณฑ์
มาตรฐาน Street food good health
ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
๔.๓)ต้ อ งเพิ่ ม การเฝ้ าระวั ง ความ
ปลอดภัยด้านอาหาร
๔.๔)มีความตระหนักด้านสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้
๔.๕)องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่นเป็ น
แกนนาหลักในการพัฒนาและยกระดับ
โดยมีห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก าร
สนั บ ส นุ น เช่ น สาธารณสุ ข การ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ก ษ ต ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
พาณิชย์ ฯลฯ

๒๗
ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรมการดาเนินงานทีส่ าคัญ

๔. มีข้อ มูล วิชาการอย่างน้ อ ย ๑)การศึ ก ษาวิ จ ัย ประเมิน ผล
๒ เรื่ อ ง ที่ ใ ช้ ส นั บ สนุ นการ กระทบเชิง เศรษฐศาสตร์ จ าก
ขับ เคลื่อ นให้ เ กิ ด มาตรการ/ การดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี
นโยบายทีส่ ่งเสริมให้ประชาชน
ได้บริโภคผักผลไม้ท่ปี ลอดภัย
อย่างเพียงพอ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เทียบกับตัวชีว้ ดั
ยังไม่สามารถทาให้เกิดข้อมูลวิชาการ
อย่างน้ อ ย ๒ เรื่อ ง ที่ใ ช้สนับสนุ นการ
ขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการ/นโยบายที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้
ที่ปลอดภัยอย่างเพีย งพอ แต่ มขี ้อ มูล
การศึ ก ษางานอาหารริม บาทวิถี ๒
เรือ่ ง ได้แก่
( ๑ ) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์ จ ากการด าเนิ น งาน
อาหารริมบาทวิถี พบว่าผูป้ ระกอบการ
อาหารริมบาทวิถ(ี street food)ใช้แหล่ง
เงินทุนส่วนตัวมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
๘๔.๒๓ รองลงมาคือ แหล่ ง เงิน กู้จ าก
ธนาคาร ร้อยละ ๑๑.๕๘ และเงินกู้นอก
ระบบ ร้อ ยละ ๓.๓๙ ผู้บ ริโ ภคส่ ว น
ใหญ่ ท่ีม าใช้ บ ริก ารเป็ น ผู้ บ ริโ ภคใน
ท้องถิ่น ร้อยละ ๕๕.๔๗ นักท่องเที่ยว
ไทย ร้อยละ ๓๗.๔๗และ นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติ ร้อยละ ๕.๐๗ ประเด็นทีม่ ผี ล
ต่ อ การดาเนิ นธุ รกิจอาหารริม บาทวิถี
(street food good health) มากได้แก่
สถานการณ์ Covid-19
และการ
ประชาสัม พัน ธ์ส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย ว
ของภาครัฐ สาหรับความเชื่อมันในการ
่
ดาเนินธุรกิจในย่านการค้าของอาหาร
ริมบาทวิถี พบว่า ผู้ประกอบการยัง มี
ความเชื่อมันในการด
่
าเนินธุรกิจ

๒๘
ตัวชี้วดั โครงการ

กิ จกรรมการดาเนิ นงานที่สาคัญ

ผลงานที่เกิ ดขึน้ เมื่อเทียบกับตัวชี้วดั

ไตรมาสปจั จุบนั เมื่อ เทียบกับไตรมาส
ก่ อ นหน้ า ส าหรับ ข้ อ เสนอแนะของ
ผู้ ป ระกอบการอาหารริม บาทวิ ถี ใ ห้
ภ า ค รั ฐ แ ก้ ไ ข ป ัญ ห า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
สนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการในระยะสัน้
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์/กระตุ้นการ
การท่ อ งเที่ ย ว การจั ด หากองทุ น /
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และการกระตุ้ น
เศรษฐกิจให้ดขี น้ึ
๒) ประเมิน ผลความรู้ ความ การประเมิน ผลความรู้ ความเข้า ใจ
เข้าใจ ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ ค ว า ม ร อ บ รู้ ด้ า น สุ ข ภ า พ ( Health
(Health
literacy) ของ Literacy) แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูป้ ระกอบการค้าและผูบ้ ริโภค ผู้ ป ระกอบการและผู้ บ ริโ ภคที่ม าใช้
บริการพื้นที่ดาเนินการอาหารริมบาท
วิถี เกี่ยวกับด้านสุขลักษณะของอาหาร
ริม บาทวิถี แ ละการบริโ ภคผัก ผลไม้
ปลอดภัย พบว่าผู้ประกอบการอาหาร
ริ ม บ า ท วิ ถี ส่ ว น ใ ห ญ่ ป ฏิ บ ั ติ ต า ม
ข้ อ ก าหนดด้ า นสุ ข าภิ บ าล อาหาร
“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย : Clean
Food Good Taste” ๑๒ ข้อ คิดเป็ น
ร้อยละ ๙๙.๒๙ โดยให้ความสาคัญมาก
ที่สุ ด ด้ า นสุ ข วิท ยาส่ ว นบุ ค ลล ด้ า น
จัด การขยะมูล ฝอย และด้า นอุ ป กรณ์
และภาชนะ ส าหรั บ แรงจู ง ใจให้
ผู้ป ระกอบการปฏิบ ัติต ามข้อ ก าหนด
ด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การมอบ

๒๙
ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรมการดาเนินงานทีส่ าคัญ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เทียบกับตัวชีว้ ดั
ป้ าย “อาหารสะอาด รสชาติอ ร่ อ ย ”
การมอบประกาศนียบัต รให้แก่ร้านค้า
และการประกวดแผงจ าหน่ ายอาหาร
สะอาด ปลอดภัย เป็ นต้น ผูใ้ ช้บริการมี
ความพึ ง พอใจด้ า นภาพลัก ษณ์ ใน
ร ะ ดั บ ม า ก ถึ ง ม า ก ที่ สุ ด ไ ด้ แ ก่ มี
ทางเลือ กการใช้บริก ารหลายรูป แบบ
เช่น มีแผงจาหน่ ายผักผลไม้ ปลอดภัย
มีท่นี ัง่ ทาน ซื้อกลับไปบริโภคได้ ร้อยะ
๖๓.๓ สถานที่ส ะอาด ร้อ ยละ ๖๐.๕
และมีการให้บริการแบบวิถใี หม่ (New
Normal) ร้ อ ย ล ะ ๖ ๐ . ๒ ด้ า น ก า ร
ให้ บ ริก ารพบว่ า ราคาอาหารมีค วาม
เหมาะสมกั บ ปริม าณสิน ค้ า ร้ อ ยละ
๗๔.๐ มีป้ายแสดงราคาชัดเจน ร้อยละ
๗๒.๑ และผู้ ป ระกอบการอาหารมี
สุ ข ลัก ษณะที่ดี (สวมใส่ ผ้ า กัน เปื้ อ น
สวมหน้ ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์ หยิบ
จับอาหาร) ร้อยละ ๖๙.๖

๓๐
ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรมการดาเนินงานทีส่ าคัญ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เทียบกับตัวชีว้ ดั

๕.ผู้บ ริโ ภคที่ม าใช้บ ริก ารใน
พืน้ ที่ดาเนินงานอาหารริมบาท
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
พฤติก รรมเพิ่มการบริโภคผัก
ผลไม้ปลอดภัย และมีแนวโน้ม
ปรับพฤติกรรมเพิม่ การบริโภค
อาหารเพื่อ สุ ข ภาวะและมีว ิถี
ชีว ิต ที่ม ีสุ ข ภาวะ อย่ า งน้ อ ย
ร้อยละ ๖๕

๑) สารวจแหล่งจาหน่ ายวัตถุดบิ
พื้ น ที่ ถ นนอาหารริ ม บาทวิ ถี
จานวน ๒๔ แห่ง
๒) ส่ ง เสริม ความรอบรู้ ด้ า น
สุขภาพ (Health literacy) ของ
ผู้ ป ระกอบการ และผู้ บ ริโ ภค
ด้านอาหารปลอดภัย เพื่อให้เกิด
การปรับเปลี่ย นพฤติก รรมเพิ่ม
การบริโภคผัก ผลไม้ป ลอดภัย
โดยรู ป แบบของกิ จ กรรมเป็ น
ตามความต้ อ งการของแต่ ล ะ
พื้ น ที่ โ ด ย กิ จ ก ร ร ม เ น้ น ใ ห้
ผู้ ป ระกอบการมีก ารคัด เลื อ ก
แหล่งผลิต และมีการจาหน่ ายผัก
ผลไม้ปลอดภัย รวมถึงผู้บริโภค
ในการเลื อ กแล ะบริ โ ภคผั ก
ผลไม้ปลอดภัย จานวน๒๔ แห่ง
๓) จัด การรณรงค์ส่ือ สารสร้า ง
ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ (Health
literacy) แก่ผปู้ ระกอบการ และ
ประชาชนผู้บ ริโ ภคด้า นอาหาร
ปลอดภัย และการบริโ ภค ผัก
ผลไม้ ป ลอดภั ย จ านวน ๒๔
แห่ง

ยัง ไม่ส ามารถด าเนิ น การให้ ผู้บ ริโ ภค
ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ด าเนิ น งาน
อาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ มีความรูแ้ ละ
มีแนวโน้ มปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่ม
การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย และมี
แนวโน้มปรับพฤติกรรมเพิม่ การบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาวะและมีวถิ ชี วี ติ ทีม่ สี ุข
ภาวะ อย่างน้อยร้อยละ ๖๕ แต่
๑)ผลสารวจแหล่งจาหน่ายวัตถุดบิ
๒๔ แห่ง
๑ . ๑ ) เ ป็ น ต ล า ด ป ร ะ เ ภ ท ที่ ๑
(มีโครงสร้างอาคาร)จานวน ๔๙ แห่ง
ผลการประเมินตลาด พบว่าผ่านระดับ
( ๑ ) พื้ น ฐ า น
๑ ๙ แ ห่ ง
( ๒ ) ดี
๒ ๓ แ ห่ ง
(๓) ดีมาก
๗ แห่ง
๑.๒)เป็ น ตลาด ประเภทที่ ๒(ไม่ ม ี
โครงสร้างอาคาร)จานวน ๖ แห่ง ผล
การประเมิน ตลาด พบว่ า ผ่ า นระดับ
( ๑ ) พื้ น ฐ า น
๓ แ ห่ ง
(๒) ดี
๒ แห่ ง
(๓) ดีมาก
๑ แห่ง
ผ ล ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ส า ร เ ค มี ต ก ค้ า ง
ในพืชผัก ผลไม้ จานวน ๓ ครัง้ พบว่า
ไม่พบหรือพบในระดับปลอดภัย

๓๑
ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรมการดาเนินงานทีส่ าคัญ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เทียบกับตัวชีว้ ดั
๒)ผลการส่ ง เสริ ม ความรอบรู้ ด้ า น
สุขภาพ ๒๔ แห่ง
๒.๑)ผู้ ป ระกอบการมีค วามรู้ ใ นการ
คัดเลือ กแหล่ งผลิต ปลอดภัยในพื้น ที่
จ า ก แ ห ล่ ง ที่ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
หน่ ว ยงานราชการหรือ หน่ ว ยงานที่
น่าเชื่อถือ
๒.๒)ผู้ประกอบการมีการจาหน่ ายผัก
ผลไม้ป ลอดภัย โดยมีค วามรู้เ รื่อ งการ
เลือกซื้อผัก ผลไม้ท่สี ะอาด ปลอดภัย
และการล้ า งผั ก ตามค าแนะน าของ
กระทรวงสาธารณสุขทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
๒.๓)ผู้บ ริโ ภคได้ค วามรู้ ใ นการเลือ ก
การล้ า งและการบริโ ภคผัก ผลไม้ ท่ี
สะอาดปลอดภัย ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ
เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟฟิ ค วีดที ศั น์
ล้างผัก
๒.๔)ถนนอาหารริม บาทวิถีใ ห้ค วาม
ต ร ะ หนั ก ใน ก าร เ พิ่ ม พื้ น ที่ แ ห ล่ ง
จ าหน่ า ย และการปรุ ง ประกอบ ผัก
ผลไม้ทส่ี ะอาดปลอดภัย

๓๒
ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรมการดาเนินงานทีส่ าคัญ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เทียบกับตัวชีว้ ดั
๓)ผลการรณรงค์ส่อื สารสร้างความรอบ
รูด้ า้ นสุขภาพ ๒๔ แห่ง
๓.๑)ผู้ ป ระกอบการและผู้ บ ริโ ภคมี
ความตระหนักในการเลือก การล้างและ
การบริโภคผัก ผลไม้ทส่ี ะอาดปลอดภัย
๓.๒)จัด กิจ กรรมรณรงค์ป รับ เปลี่ย น
พฤติก รรมเพิ่ม การบริโ ภคผัก ผลไม้
ปลอดภั ย จ านวน ๒๔ ครัง้ โดยมี
ผู้ป ระกอบการและผู้บ ริโ ภคให้ค วาม
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก
-การเลือกซือ้ ผัก ผลไม้ปลอดภัย
-สาธิตการล้างผัก ผลไม้ปลอดภัย
-ส า ธิ ต เ ม นู ชู สุ ข ภ า พ ก า ร ป รุ ง
ประกอบการอาหารจากผั ก ผลไม้
ปลอดภัย
๓.๓)สร้างกลไก และแรงจูงใจให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น มีม าตรการหรือ
นโ ย บา ย ใน ก าร ส่ งเ ส ริ ม ใ ห้ ม ี ก า ร
จ า ห น่ า ย ผ ล ไ ม้ ป ล อ ด ภั ย ที่ ไ ด้
มาตรฐาน

๓๓
ตัวชีว้ ดั โครงการ

กิจกรรมการดาเนินงานทีส่ าคัญ

ผลงานทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ เทียบกับตัวชีว้ ดั

๖.ข้อ เสนอเชิงนโยบายระดับ
กระทรวงสาธารณสุ ข ในการ
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ ม ี ก า รจ า หน่ า ย
อาหารริ ม บาทวิ ถี และการ
บริโภคผักผลไม้ท่ปี ลอดภัยได้
ในปริมาณทีอ่ ย่างเพียงพอตาม
ข้ อ แ น ะ น า อ ย่ า ง น้ อ ย ๑
นโยบาย พร้ อ มน าเสนอต่ อ
ผู้ บ ริ ห า ร ก ร ะ ท ร ว ง เ พื่ อ
พิจารณา

๑)รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และ
สรุปผลการบริหารจัดการอาหาร
ริมบาทวิถี และการส่งเสริมการ
บริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
๒ ) ป ร ะ ชุ ม ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย ที่
เกี่ยวข้อ ง เพื่อ คืน ข้อ มูล และให้
ข้อเสนอแนะ และพิจารณา (ร่าง)
ข้ อ เสนอเชิง นโยบาย รวมถึ ง
สื่ อ ส า ร ส า ธ า ร ณ ะ เ พื่ อ
ประชาสั ม พั น ธ์ น โยบายการ
พัฒ นาอาหารริ ม บาทวิ ถี ข อง
กระทรวงสาธ ารณสุ ข สู่ ก าร
ปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่
๓ ) จั ด ท า ค า สั ่ ง แ ต่ ง ตั ้ ง
ค ณ ะ ท า ง า น ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
พัฒ นาและยกระดับ มาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถีของกระทรวง
สาธารณสุข

ยังไม่สามาถดาเนินการให้เกิด ข้อเสนอ
เชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุข
ในการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ ายอาหาร
ริมบาทวิถี และการบริโภคผักผลไม้ท่ี
ปลอดภัยได้ในปริมาณที่อย่างเพียงพอ
ตามข้อแนะนา อย่างน้ อย ๑ นโยบาย
พร้อมเตรียมเสนอต่อผูบ้ ริหารกระทรวง
เพื่อพิจารณาแต่มกี ารจัดทาข้อมูลดังนี้
๑) ได้ข้อ มูล การบริหารจัดการอาหาร
ริมบาทวิถี ๖ รูแปบบ
๒) ได้ข้อ เสนอเชิง นโยบาย และการ
สื่อสารพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
๓ ) ไ ด้ ค า สั ง่ แ ต่ ง ตั ้ ง ค ณ ะ ท า ง า น
ขับ เคลื่ อ นการพั ฒ นาและยกระดั บ
ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร ริ ม บ า ท วิ ถี ข อ ง
กระทรวงสาธารณสุข
๔) ได้(ร่าง)ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา
อาหารริมบาทวิถี
(๔.๑)พัฒ นานโยบายยกระดับอาหาร
ริมบาทวิถี
(๔.๒)พัฒ นาฐานข้ อ มู ล การพัฒ นา
อาหารริมบาทวิถี
(๔.๓)พัฒ นากฎหมายการจ าหน่ า ย
สินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
(๔.๔)เสริม สร้า งความเข้ม แข็ง กลไก
ความร่วมมือภาคีเครือข่าย
(๔.๕)พัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านความ
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง อ า ห า ร ริ ม บ า ท วิ ถี
( ๔ . ๖ ) พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร สื่ อ ส า ร
สาธารณะ

๓๔
ข้อมูลแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ถนนอาหารริ มบาทวิ ถี(Street Food Good Health)
เป้ าหมายปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ศูนย์อนามัย ชื่อถนนอาหาร ริ มบาท ชื่อสถานที่ซื้อวัตถุดิบ
วิ ถี
๑
เชียงใหม่
( ๔ แห่ง)

๒
พิษณุโลก
๓
นครสวรรค์
(๑ แห่ง)
๔
สระบุร ี
(๒ แห่ง)

๑)ตลาดอนุสาร จ.
เชียงใหม่
๒)กาดกองต้า จ.ลาปาง

เป็ นส่วนใหญ่
๑)ตลาดเมืองใหม่

๑)ตลาดสด ทน.ลาปาง
๒)ตลาดรัษฏา
๓)ถนนคนเดินปาย
๑)ตลาดสด ทต.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
๒).ตลาดแสงทองอร่าม
๓)ตลาดกาดแลง
๔)ตลาดโต้รงุ่ เมืองแพร่ จ. ๑)ตลาดชมภูมงิ่
แพร่
๒)ตลาดบ้านทุ่ง
๓)ตลาดสด ทม.แพร่
ไม่มพี น้ื ทีต่ ามเป้าหมาย
ในปี ๖๑-๖๓
๕)ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ ๑)ตลาดเช้า ถนนร่วมสุข
๒)ตลาดคลองถมวัดสิงห์
จ.ชัยนาท
(ป.๒)

ระดับมาตรฐาน

หมาย

(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก)

เหตุ

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่ าซื้อ)
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน � ดี �ดีมาก
� พืน้ ฐาน � ดี  ดีมาก
� พืน้ ฐาน � ดี  ดีมาก

๓)ตลาดนัดวันจันทร์
วัดพานิชวนาราม (ป.๒)

 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก

๖)ตลาดน้ากรุงเก่า
วัดท่าการ้อง
จ.พระนครศรีอยุธยา

๑)ตลาดเจ้าพรหม
๒)ตลาดไท

 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก

๗)ตลาดโต้รงุ่ ลานารายณ์
จ.ลพบุร ี

๑).ตลาดสดชาญชัย
๒) ตลาดศรีเจริญ

 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก

ตลาด
ลาดับ๑
กาลัง
ปรับปรุง

๓๕
ศูนย์อนามัย ชื่อถนนอาหาร ริ มบาท ชื่อสถานที่ซื้อวัตถุดิบ
วิ ถี
๕
ราชบุร ี
( ๖ แห่ง)

๘)ถนนขุนไกรไนท์ฟ้ ูด
จ.สุพรรณบุร ี

๙)ถนนคนเดิน ทม.
ประจวบฯ
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
๑๐)ถนนอาหารปลอดภัย
ทน.สมุทรสาคร

เป็ นส่วนใหญ่
๑) ตลาดสดเทศบาลเมือง
(๑,๒,๓) สุพรรณบุร ี
๒) ตลาดนัด
วัดไชนาวาส(ตลาด
สายหยุด) (ป.๒)
๓) แผงขายอาหารสด
ริมเขือ่ น
๔) แผงขายอาหารสด
วัดพระรูป
๑)ตลาดสดเทศบาลเมือง
ประจวบคีรขี นั ธ์...
๒)ตลาดรถไฟเมือง
ประจวบคีรขี นั ธ์ (ป.๒)
๑)ตลาดสดมหาไชย
๒)ตลาดสดแม่พ่วง
๓)ตลาดสด ทน.
สมุทรสาคร

๑๑)ร้านค้ากลางคืน
องค์พระปฐมเจดีย์
จ.นครปฐม

๑)ตลาดทรัพย์สนิ ฯ
(ตลาดล่าง)
๒) ตลาดทรัพย์สนิ ฯ
ตลาดบน)
๓) ตลาดปฐมมงคล

ระดับมาตรฐาน

หมาย

(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก)

เหตุ

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่ าซื้อ)
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก

 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก
พืน้ ฐาน  ดี  ดีมาก

สาร
ปนเปื้อน
ไม่ได้
ตรวจ

๓๖
ศูนย์อนามัย ชื่อถนนอาหาร ริ มบาท ชื่อสถานที่ซื้อวัตถุดิบ
วิ ถี
๑๒)ถนนคนเดิน
ปากแพรก
จ.กาญจนบุร ี
๑๓)กาดวีถชี ุมชนคูบวั
จ.ราชบุร ี
๖
ชลบุร ี
( ๓ แห่ง)

๘
อุดรธานี
( ๑ แห่ง)
๙
นครราชสีมา
(๒ แห่ง)

หมาย

(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก)

เหตุ

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่ าซื้อ)

๑)ตลาดสดเทศบาลเมือง  พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
กาญจนบุร ี
๒)ตลาดนัดเรดซิต(้ี ป.๒)  พืน้ ฐาน  ดี ดีมาก
๑)ตลาดศรีเมือง
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก

๑๗)ตลาดต้นยาง
จ.กาฬสินธุ์

๑) เรือประมงเล็กในพืน้ ที่  พืน้ ฐานดี  ดีมาก
๒) ตลาดใหม่ ชลบุร ี
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
๓) ตลาดวัดกลาง
 พืน้ ฐาน  ดี ดีมาก
๑) ตลาดสดแพรกษา
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
๒) ตลาดนิคมบางปู
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
๓) ตลาดสดปากน้ า
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
๑)ตลาดสดเทศบาลตาบล  พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
ยางตลาด

๑๘)ถนนคนเดินชุมแพ
จ.ขอนแก่น

๑)ตลาดสดมหาราชพัสดุ  พืน้ ฐานดี  ดีมาก
ชุมแพ(เอกชน)

๑๔)ตลาดประมง
ท่าเรือพลี
จ.ชลบุร ี
๑๕)ถนนคนเดิน
ทต.แพรกษา
จ.สมุทรปราการ
๑๖)จ.ระยอง

๗
ขอนแก่น
( ๒ แห่ง)

เป็ นส่วนใหญ่

ระดับมาตรฐาน

๑๙)ถนนคนเดินนครพนม ๑)ตลาดสดเทศบาลเมือง  พืน้ ฐานดี  ดีมาก
จ.นครพนม
นครพนม
๒๐)ถนนคนเดิน
เซราะกราว จ.บุรรี มั ย์

๑) ตลาดสดเทศบาล
๒) ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก
และตลาดไนท์บาซาร์

 พืน้ ฐาน  ดี ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดี ดีมาก

รอราย
ละเอียด

๓๗
ศูนย์อนามัย ชื่อถนนอาหาร ริ มบาท ชื่อสถานที่ซื้อวัตถุดิบ
วิ ถี

เป็ นส่วนใหญ่

๒๑)ถนนคนเดินชัยภูม ิ
จ.ชัยภูม ิ

๑) ตลาดเทศบาล ๒
๒) ห้างสรรพสินค้า เช่น
แมคโคร โลตัส
๑๐
๒๒)ตลาดโต้รงุ่ คุณภาพ ๑) ตลาดสดเทศบาล ๓
อุบลราชธานี (ราชบุตร) จ.อุบลราชธานี เทศบาลนคร
( ๒ แห่ง)
อุบลราชธานี
๒) ตลาดสดเทศบาล
วารินชาราบ
๓) ตลาดกลางค้าส่ง
เจริญศรี วารินชาราบ
๒๓)ตลาดโต้รงุ่
๑)ตลาดสดเทศบาล๑
(ข้างเทศบาล)
(ตลาดใหม่)
ทม.ยโสธร จ.ยโสธร
๒)ตลาดธนารักษ์
(ตลาดเก่า)
๑๑

๒๔)ถนนตีเหล็ก(ตลาด
นครศรีธรรมร ศาลเจ้า) จ.สุราษฏร์ธานี
าช

( ๓ แห่ง)

๒๕)ถนนคนเดินภูเก็ต
หลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต

๒๖)ถนนคนเดินกระบี่
จ.กระบี่

ระดับมาตรฐาน

หมาย

(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก)

เหตุ

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่ าซื้อ)
 พืน้ ฐาน  ดี ดีมาก
 พืน้ ฐาน  ดีดีมาก

 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก

 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก

๑)ตลาดโพหวาย
๒)ตลาดสด
ทน.สุราษฏร์ธานี

 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก

๑) ตลาดสดสาธารณะ๒
ทน.ภูเก็ต
๒) ตลาดดาวทาวน์
๓) แม็คโครภูเก็ต

 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี ดีมาก

๑)ตลาดสดมหาราช
 พืน้ ฐาน  ดี ดีมาก
๒)แม็กโครกระบี่
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
๓).ตลาดสด ทต.เขาพนม  พืน้ ฐาน  ดี ดีมาก

๓๘
ศูนย์อนามัย ชื่อถนนอาหาร ริ มบาท ชื่อสถานที่ซื้อวัตถุดิบ
วิ ถี
๑๒
ยะลา
( ๓ แห่ง )

๑๒
ยะลา
( ๓ แห่ง )
๑๓

๒๗)ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์
ถนนรื่นรมย์ จ.ตรัง
๒๘)ถนนคนเดิน เพลินกิน
ของหรอย ย้อนรอยบ่อ
ยาง
จ.สงขลา

เป็ นส่วนใหญ่
๑)ตลาดสด ทน.ตรัง
๒)ตลาดสดท่ากลาง
๑) ตลาดทรัพย์สนิ
พระมหากษัตริย์
จังหวัดสงขลา
๒) ตลาดสดรถไฟ

ระดับมาตรฐาน

หมาย

(พื้นฐาน/ดี/ดีมาก)

เหตุ

(ตลาดสด หรือ ตลาดนัด น่ าซื้อ)
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก
 พืน้ ฐาน ดี  ดีมาก

 พืน้ ฐาน ดี ดีมาก

๒๙)ตลาดเย็น เย็น จ.สตูล ๑) ตลาดสด ทต.กาแพง  พืน้ ฐานดี  ดีมาก
๒) ตลาดนัดวันพุธ (ป.๒)  พืน้ ฐานดี  ดีมาก
๓๐)กทม

กรุงเทพมหานคร

( ๑ แห่ง)
สรุป
๑)ตลาด ประเภทที่ ๑
Street Food จานวน ๔๙ แห่ง
๓๐ แห่ง
๒)ตลาด ประเภทที่ ๒
จานวน ๖ แห่ง

๑)พืน้ ฐาน ๑๙ แห่ง
๒)ดี
๒๓ แห่ง
๓)ดีมาก ๗ แห่ง
๑)พืน้ ฐาน ๓ แห่ง
๒)ดี
๒ แห่ง
๓)ดีมาก
๑ แห่ง

 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
 พืน้ ฐานดี  ดีมาก
๑)พืน้ ฐาน ๒๒ แห่ง ร้อยละ ๔๐.๐๐
๒)ดี
๒๕ แห่ง ร้อยละ ๔๕.๔๕
๓)ดีมาก
๘ แห่ง ร้อยละ ๑๔.๕๕

๓)Modern Tread
จานวน ๔ แห่ง
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓

๓๙
๗. รายละเอียดผลการดาเนิ นงาน
ตัวชี้วดั ที่ ๑ เกิดมาตรการหรือนโยบายระดับท้องถิน่ ในการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ ายอาหารริมบาท
วิถีปลอดภัย และส่ งเสริมการจาหน่ ายผัก ผลไม้ปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน อย่างน้ อย ๑๒ มาตรการหรือ
นโยบาย
-วันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี จัดการประชุมภาคี
เครือ ข่า ยในการพัฒ นาอาหารริม บาทวิถีทงั ้ พื้นที่เ ดิม และพื้นที่ใ หม่จานวน ๒๔ แห่ ง จานวน ๑๕๐ คน
สรุปผลการจัดประชุมพบว่า
๑)มีแจงแนวทางขอบเขตการบูรณาการดาเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ระหว่างภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนามาตรฐานและยกระดับสู่ต้นแบบพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย
๒)มอบประกาศเกียรติคุณพืน้ ที่การจัดบริการอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี จานวน ๑๒ แห่ง
๓)การพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถีเพื่อ พัฒนารูปแบบของระบบและกลไกในการจัดการ
พื้นที่ดาเนิ นงานอาหารริมบาทวิถี โดยการสร้างความร่ว มมือ ของภาคีเ ครือ ข่าย ส่ งเสริมคุ ณภาพชีว ิต
สนับสนุ นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยังยื
่ น ถือเป็ นความท้าทายและโอกาสใหม่ของการพัฒนา
อาหารริมบาทวิถี

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุร ี กรมอนามัย และ
สสจ.สมุทรปราการ และเทศบาลตาบลแพรกษา ร่วมศึกษา/แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะบบกลไกการพัฒนาอาหาร
ริมบาทวิถี (Street food good health) ณ ถนนคนเดินเทศบาลตาบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ เพื่อจัดเก็บ

๔๐
ข้อมูลการพัฒนาการจัดอาหารริมบาทวิถี ทัง้ ในด้านมิตสิ ุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สู่การพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี พบว่า
๑)นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลมีนโยบายจัดทาโครงการถนนคนเดิน เพื่ อเป็ นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและส่ งเสริมอาชีพให้กบั ชุมชนในเขตเทศบาลได้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ ตลอดจนประชาชนได้
บริโภคสินค้าในราคาทีป่ ระหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีแผงค้า ๒๓๔ แผง (อาหาร ๑๐๐ แผง) และมี
การประกาศเป็นจุดผ่อนผันฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
๒)มีสถานการณ์การจัดการอาหารริมบาทวิถแี ละมาตรการในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถพี น้ื ทีใ่ หม่
๒)จุด เด่ น : เป็ น พื้น ที่ป ลอดภาชนะโฟมบรรจุอ าหาร สิน ค้า ราคาถู ก มีป้ า ยแสดงราคาสิน ค้ า
มีสานักงานบริการถนนคนเดิน มีการจัดบริหารห้องน้า อ่างล้างมือ และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
๓)สิง่ ทีต่ อ้ งการพัฒนา/ปรับปรุง :
๓.๑)แผงลอยจาหน่ ายอาหารต้องผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste และมีการพัฒนาการ
ปกปิดอาหาร
๓.๒)การอบรมผูส้ มั ผัสอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
๓.๓)พืน้ ทีป่ ลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐%
๓.๔)การหาอัตลักษณ์ของอาหารถิน่ เพิม่ พืน้ ทีจ่ าหน่ ายผักผลไม้ปลอดภัย
๓.๕)เพิม่ ความถิใ่ นการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
๓.๖)การสร้างชมรมผูป้ ระกอบการอาหารริมบาทวิถใี ห้เข้มแข็ง
๓.๗)การแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละศึกษาดูงาน Street Food ต้นแบบ
๓.๘)การปรับปรุงห้องสุขา ณ จุดบริการโครงการถนนคนเดิน ให้มคี วามเพียงพอต่อการใช้บริการ
๓.๙)การจัดหาสถานทีจ่ อดรถให้เพียงพอ

๔๑
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฏร์ธานี สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองสุราษฏร์ธานี สานักงานเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี
และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารริมบาทวิถี ๒ พืน้ ที่ คือถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า)และตลาดท่าเรือเกาะ
เพื่อ ติดตามการขับเคลื่อ นการการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีถ นนตีเ หล็ก(ตลาดศาลเจ้า)พื้นที่
เป้าหมายปี ๒๕๖๑ และศึกษาระบบและกลไกการขยายพื้นทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี ไปยังตลาดท่าเรือ
เกาะ เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี พบว่า
จุดเด่นการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม : ถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า)
๑)แผงจาหน่ายอาหารผ่านการประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๘๐% (ก่อนพัฒนา๒๕%)
๒)มีนวัตกรรมการปกปิดอาหารและผูส้ มั ผัสอาหารผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
และติดบัตรแสดงตนผูผ้ ่านการอบรมฯ
๓)พืน้ ทีป่ ลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% และรณรงค์ “ ถือกุบ หิว้ ชัน้ ” ลดขยะ
๔)ถนนอาหารริมบาทวิถปี ลอดถังขยะ(ผูป้ ระกอบการรับฝากขยะ)
๕)สร้างจุด Landmark ของตลาดเป็นจุด Check in ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
๖)ภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถี และสามารถเป็ นพีเ่ ลี้ยง
(Coaching) เน้นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินงานผ่านภาคีเครือข่ายที่
เกีย่ วข้อง
แผนการพัฒนา
๑)แผงจาหน่ายอาหารผ่านการประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%
๒)รณรงค์แยกขยะและการใช้ถุงหิว้ ย่อยสลายได้
๓)ส่งเสริมการจาหน่าย ปรุง ประกอบ บริโภคผักผลไม้ ปลอดภัย เพิม่ เมนูชสู ุขภาพ

๔๒
จุดเด่นการพัฒนาพืน้ ทีข่ ยาย(ตลาดท่าเรือเกาะ)
๑)ภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการเข้าร่วมพัฒนาโดยมีถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า)เป็นต้นแบบ
๒)ผู้ประกอบการอาหารผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ๑๐๐% โดยเกิดจากความ
ต้องการการพัฒนาของผูป้ ระกอบการอาหาร ซึง่ เห็นผลเชิงประจักษ์จากการพัฒนาตลาดศาลเจ้า
๓)พืน้ ทีจ่ าหน่ายอาหารบรรยากาศติดริมแม่น้ าเป็ นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
แผนการพัฒนา
๑)แผงจาหน่ายอาหารผ่านการประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%
๒)สร้างอัตลักษณ์และ Story อาหารพืน้ ถิน่
๓)พัฒนารูปแบบการจัดการด้านสุขลักษณะ เช่น การจัดบริการอ่างล้างมือ การจัดการขยะ การใช้
ภาชนะบรรจุอาหารปลอดภาชนะโฟม และการเพิม่ พืน้ ทีจ่ าหน่ายผักปลอดภัย

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสตูล สานักงานเทศบาลตาบลกาแพง และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารริมบาทวิถตี ลาดเย็น เย็น
และชมรมผูป้ ระกอบการอาหารจังหวัดสตูล ศึกษาสถานการณ์และถอดบทเรียนระบบและกลไกการจัดการ
ในพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี ณ ตลาดเย็น เย็น
จุดเด่น : แผงจาหน่ายอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐% เพิม่ เติมเมนูชูสุขภาพ
เป็ นศูนย์รวมอาหารของอาเภอละงู ไม่มกี ารจาหน่ ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรีแ่ ละน้ าอัดลม มีความ

๔๓
เข้มแข็งของชมรมผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามบริบทของพืน้ ทีแ่ ละการกระตุน้ เศรษฐกิจในชุมชน
แผนการพัฒนา
๑)การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการศึกษาดูงาน Street food good health ต้นแบบ
๒)ส่งเสริมการใช้วสั ดุบรรจุอาหารจากธรรมชาติ และวัสดุทเ่ี ป็นมิตรต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
๓)การสร้าง Story อาหารถิน่
๔)สร้างจุด Landmark ภายในตลาด
๕)สร้างพืน้ ทีเ่ พื่อนังรั
่ บประทานอาหาร
๖)เพิม่ การให้ความรู้ แหล่งจาหน่ายและแหล่งให้บริการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตรัง สานักงานเทศบาลนครตรัง และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารริมบาทวิถี ๒ พื้นที่ คือถนน
รื่นรมย์(ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์) พืน้ ทีเ่ ป้าหมายปี ๒๕๖๑ เพื่อ ติดตามการพัฒนาและขับเคลื่อ นการจัดการ
อาหารริมบาทวิถ ี และย่านการค้าสถานีรถไฟตรัง เพื่อ ศึก ษาระบบและกลไกการขยายพื้น ที่จ ดั บริก าร
อาหารริมบาทวิถี

๔๔
ถนนรืน่ รมย์(ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์ : พืน้ ทีเ่ ป้าหมายปี ๒๕๖๑)
จุดเด่น : แผงจาหน่ ายอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๘๐% มีการจัดการอาหาร
พัฒนาอาหารริมบาทวิถโี ดยชมรมผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้มแข็งมีความพร้อมในการเป็ นเป็ นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching)
พืน้ ทีป่ ลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร รณรงค์พกถุงผ้า หิว้ ตระกร้า ถือปิ่นโต การแยกขยะและรับฝากขยะ
แผนการพัฒนา : การเพิม่ ความถีก่ ารเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร แผงจาหน่ายอาหารผ่าน
มาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐% การจัดโซนสินค้า การปกปิดอาหาร และการประกาศพืน้ ทีใ่ ห้
เป็นจุดผ่อนผันตามกฏหมาย และส่งเสริมการจาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย

ย่านการค้าสถานีรถไฟตรัง (พืน้ ทีข่ ยาย)
จุดเด่น : เทศบาลนครตรังเป็ นแกนหลักในการส่งเสริมด้านสุขลักษณะและสิง่ แวดล้อม และสร้างจุด
ขายเชื่อมโยง ๒ ถนนโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา สนับสนุ นด้าน
วิชาการ ชมรมผูป้ ระกอบการฯ มีความต้องการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
แผนการพัฒนา : แผงจาหน่ ายอาหารผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ร้อยละ ๘๐
พัฒ นาการปกปิ ด อาหาร และสร้า งความเข้ม แข็ง ให้ช มรมผู้ ป ระกอบการอาหารและส่ ง เสริม พื้น ที่
การจาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย

๔๕
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกระบี่ สานักงานเทศบาลเมือ งกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ หอการค้ากระบี่ และผู้ประกอบการค้า
อาหารริมบาทวิถี ๒ พื้นที่ คือ ถนนคนเดินกระบี่ พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๒ และถนนคนเดินอ่าวนาง(พื้นที่
พัฒนาคู่ขนาน) เพื่อ ศึก ษาสถานการณ์แ ละถอดบทเรีย นระบบและกลไกการจัด การในพื้น ที่จ ดั บริก าร
อาหารริมบาทวิถี
จุดเด่น :
๑)การพัฒนาบูรณาการ ๔ หน่วยงาน คือ สาธารณสุขจังหวัด พาณิชย์ หอการค้า และเทศบาล โดย
หอการค้าจังหวัดกระบี่ เป็ นแกนหลัก เทศบาลเมืองกระบีค่ วบคุมดูแลมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการค้าอาหารริมบาทวิถมี กี ารดูแลควบคุมการพัฒนา
๒)เป็นพืน้ ทีป่ ลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ๑๐๐% แห่งแรกของประเทศไทย
๓)เป็ นศูนย์รวมอาหารของเมืองกระบี่ทงั ้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่น ทุเ รียนย่าง แจงลอน
อาหารซีฟ๊ ูด และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน
แผนการพัฒนา
๑)การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
๒)การพัฒนาแผงจาหน่ ายอาหารผ่านเกณฑ์ CFGT ๑๐๐% เน้นการปกปิดอาหาร การจัดทาป้าย
รับรองมาตรฐาน และส่งเสริมพืน้ ทีก่ ารจาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย
๓)การจัดการสิง่ แวดล้อม เช่น การแยกขยะ การรับฝากขยะ การปรับปรุงท่อระบายน้ า

๔๖
วันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่, สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลาปาง,สานักงานเทศบาลนครลาปางและชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดลาปาง ร่วม
ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ที่และศึกษาระบบและกลไกการขยายพื้นทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี
ในพืน้ ทีเ่ ดิม กาดกองต้า จ.ลาปาง เพื่อติดตามการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
จุดเด่นด้านการพัฒนา วัฒนธรรมท้องถิ่นโดดเด่น ,เชื่อมโยงอาหารพื้นถิน่ เสริมอัตลักษณ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ ส่งเสริมพืน้ ทีก่ ารจาหน่ายผัก ผลไม้ทป่ี ลอดภัย
สิง่ ที่ต้องดาเนินการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย การพัฒนาแผงลอยจาหน่ าย
อาหารให้ผ่าน Clean Food Good Taste / การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ,การปกปิ ดอาหาร ,
การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม , การจัดโซนสินค้า(อาหาร) และการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรูฯ้
กาดกองต้า จ.ลาปาง

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่, สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน,โรงพยาบาลปาย,สานักงานสาธารณสุขอาเภอปาย,สานักงานเทศบาลตาบล
ปาย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปายและชมรมผู้ประกอบการอาหารถนนคนเดินปาย ร่วมศึกษาสถานการณ์
และถอดบทเรียนระบบกลไกการจัดบริการอาหารริมบาทวิถี พืน้ ทีเ่ ป้าหมายปี ๒๕๖๒ ณ ถนนคนเดินปาย
จุดเด่นด้านการพัฒนา
๑)เป็ นจุดหมายของนักท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ม ี
เอกลักษณ์ และมีการพัฒนาภายใต้แนวคิด “ พัฒนาให้คนปายอยูก่ บั นักท่องเทีย่ วอย่างมีความสุข”

๔๗
๒)มีทุนทางสังคมและธรรมชาติอยูม่ ากมาย ง่ายต่อการพัฒนา มีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามาเป็นเจ้าของ ภายใต้การนาของเทศบาลตาบลปายและสนองความต้องการของชุมชน
๓)พลังภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการพัฒนาโดยมีเทศบาลตาบลปายเป็นแกนนาหลัก
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการพัฒนา
๑)การพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการอาหารตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
๒)การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและการพัฒนาแผง ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean
Food Good Taste
๓)จัดกิจกรรมส่งเสริมการกระตุน้ เศรษฐกิจและการท่องเทีย่ ว
๔)หารือร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการกาหนดจุดผ่อนผันถนนคนเดิน
๕)นา กม.ทีเ่ กีย่ วข้องกับการการพัฒนา มาใช้ค่ขู นานไปกับการขอความร่วมมือและมาตรการอื่นๆ
ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่, สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,สานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ทีแ่ ละ
ศึก ษาระบบและกลไกการขยายพื้น ที่จ ัด บริก ารอาหารริม บาทวิถี ในพื้น ที่ เ ป้ าหมายเดิม ปี ๒๕๖๑
ตลาดอนุสาร จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
จุดเด่นด้านการพัฒนา อาหารต่างประเทศหลากหลายผสานวัฒนธรรมท้อ งถิ่น , ส่งเสริม พื้นที่
แหล่งจาหน่ายและใช้ ผัก ผลไม้ทป่ี ลอดภัย

๔๘
สิง่ ทีต่ ้องดาเนินการพัฒนา การพัฒนาแผงลอยจาหน่ ายอาหารให้ผ่าน Clean Food Good Taste /
การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ,การปกปิดอาหาร , การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

อ้างอิงผลงานของตัวชีว้ ดั ที่ ๑ หน้า ๑๗
ประเด็นการพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถี เป็ นตัวชี้วดั กระทรวงสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๔ ข้อ ๔ สุขภาพดีวถิ ใี หม่

๔๙
ตัวชี้วดั ที่ ๒ เกิดต้นแบบแหล่งจาหน่ายและแหล่งให้บริการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย
จานวน ๑๒ แห่ง และเป็ นศูนย์เรียนรูท้ ่สี ามารถขยายผลต่อได้ จานวน๑๒แห่ง รวมทัง้ ติดตามประเมินผล/
ถอดบทเรียน
วัน ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ ส านั ก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า กรมอนามัย , ศู น ย์อ นามัย ที่ ๑๐
อุบลราชธานี ,สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร,สานักงานเทศบาลเมืองยโสธร และชมรมผู้ประกอบการ
อาหารโต้รุ่ง(ข้างเทศบาล) ร่ว มศึก ษาสถานการณ์ และถอดเรียนระบบและกลไกการจัดการพื้นที่บริ การ
อาหารริมบาทวิถี พืน้ ทีเ่ ป้าหมายปี ๒๕๖๒ ณ ตลาดโต้รงุ่ (ข้างเทศบาลยโสธร)
จุดเด่นด้านการพัฒนา
๑)ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคีเครือข่าย
๒)สถานทีต่ งั ้ เหมาะสมใจกลางเมืองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของพืน้ ที่
๓)การจาหน่ายอาหารและสินค้าพืน้ เมือง เปรียบเสมือนครัวของคนยโสธร
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการพัฒนา
๑)การพัฒนาแผงจาหน่ ายอาหารให้ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%
๒)เน้นการจัดโซนจาหน่ายอาหารตามประเภท (อาหารปิ้งย่าง) ป้องกันเหตุราคาญ
๓)การอบรมผูป้ ระกอบการค้าอาหารและจัดทาบัตรประจาตัวผูส้ มั ผัสอาหาร
๔)การพัฒนาพืน้ ทีป่ ลอดภาชนะโฟม (No foam) ใช้ภาชนะธรรมชาติ
๕)การส่งเสริมการพัฒนาชมรมผูป้ ระกอบการค้าให้เข้มแข็ง

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย, ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ,
สานัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด นครพนม,ส านัก งานเทศบาลเมือ งนครพนม ร่ว มศึก ษาสถานการณ์ แ ละ
ถอดเรียนระบบและกลไกการจัดการพืน้ ทีบ่ ริการอาหารริมบาทวิถี พืน้ ทีเ่ ป้าหมายปี ๒๕๖๒ ณ ถนนคนเดิน
นครพนม

๕๐
จุดเด่นด้านการพัฒนา ไม่มกี ารจาหน่ายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ สินค้าราคาถูก การรับฝาก
ขยะของผู้ ป ระกอบการ การคัด แยกขยะ การส่ ง เสริม การท่ อ งเที่ย ว ลานกิจ กรรมวัฒ นธรรม และ
ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคีเครือข่าย
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการพัฒนา
๑)การประกาศเป็นเขตผ่อนผันฯ ตามกฎหมาย
๒)การพัฒนาแผงค้าอาหารให้ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%
๓)การอบรมผูป้ ระกอบการค้าอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสาหรับผูส้ มั ผัสอาหาร
๔)การพัฒนาพืน้ ทีป่ ลอดภาชนะโฟม (No foam) ใช้ภาชนะจากธรรมชาติ
๕)การสร้างอัตลักษณ์อาหารพืน้ ถิน่
๖)การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารปีละ ๓ ครัง้
๗)การพัฒนาชมรมผูป้ ระกอบการค้าถนนคนเดินให้เข้มแข็ง
๘)การเชื่อมโยงวัฒธรรมท้องถิน่ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ถนนอาหาร
ถนนคนเดินนครพนม

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย, ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุร ี ,
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ,สานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์,พัฒนาชุมชนอาเภอ
เมืองประจวบคีรขี นั ธ์ และชมรมผูป้ ระกอบการอาหารริมบาทวิถี ร่วมติดตามการพัฒนาและยกระดับ ถนนคน
เดินเทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์

๕๑
จุดเด่นด้านการพัฒนา มีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19) การคัดกรอง
ผูป้ ระกอบการอาหารและผูบ้ ริโภค โดยการตรวจวัดอุณหภูม ิ การสวมหน้ากากอนามัย จุดบริการอ่างล้างมือ
พร้อมสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล รวมถึงการขับเคลื่อน 1F3No (F=food, No=Alcohol, No=smoking,
No=Foam) เพิม่ จุดบริการคัดแยกขยะ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และมี Landmark ถนนคนเดินตัง้ อยู่
ริมชายทะเล มองเห็นวิวเขาช่องกระจก “วิวหลักล้าน ราคาอาหารหลักสิบ”
แผนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
๑)การพัฒนาแผงค้าอาหารให้ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐%
๒)การอบรมผูป้ ระกอบการค้าอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสาหรับผูส้ มั ผัสอาหาร
๓)การพัฒนาพืน้ ทีป่ ลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No foam) ใช้ภาชนะจากธรรมชาติ
๔)การพัฒนานวัตกรรมการปกปิดอาหาร
๕)การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารปีละ ๓ ครัง้

๕๒
อ้างอิงผลงานตัวชีว้ ดั ตัวที่ ๒ หน้า ๒๐

๕๓
ตัวชี้วดั ที่ ๓ ระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการส่งเสริมและขยายผลในระดับพืน้ ทีใ่ นการ
พัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ในพื้นที่ดาเนินการอาหาร
ริมบาทวิถี อย่างน้อย ๑ ระบบ ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูม ิ
วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย,ศูนย์อนามัยที่ ๙
นครราชสีมา ,สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยภูม,ิ เทศบาลเมืองชัยภูม ิ และชมรมผู้ประกอบการอาหาร
ถนนคนเดินชัยภูม ิ ร่ว มศึก ษาสถานการณ์ และถอดเรียนระบบและกลไกการจัดการพื้ นที่บริการอาหาร
ริมบาทวิถปี ลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ในพืน้ ทีด่ าเนินการอาหารริมบาทวิถี
จุด เด่ น ด้า นการพัฒ นา ผู้บ ริห ารขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น สนั บ สนุ น การพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
ผูป้ ระกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนา , การจัดโซนสินค้า และมีการจัดบริการห้องสุขา
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการพัฒนา การเพิม่ พืน้ ทีจ่ าหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย การจัดบริการอ่างล้างมือ , การพัฒนา
Clean Food Good Taste ให้ครบ ๑๐๐%, การจัดเวทีกลางแสดงวัฒนธรรม, การพัฒนาศักยภาพผูส้ มั ผัส
อาหารตามหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย

วันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ,ศูนย์อนามัยที่
๗ ขอนแก่น , ส านัก งานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่ น ,เทศบาลเมือ งชุมแพ ร่วมศึกษาสถานการณ์ และ
ถอดเรียนระบบและกลไก การจัดการพื้นที่บริการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคผัก
ผลไม้ปลอดภัย ในพืน้ ทีด่ าเนินการอาหารริมบาทวิถี ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

๕๔
จุดเด่นด้านการพัฒนา ผูบ้ ริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุนการพัฒนา ,ถนนอาหารริมบาทวิถี
ปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร , การจัดโซนสินค้า ,การจัดบริการห้องสุขาและร้านค้ารับฝากขยะ
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการพัฒนา การจัดบริการอ่างล้างมือ ,การพัฒนา Clean Food Good Taste ให้ครบ ๑๐๐%,
เพิม่ เมนู ชูสุขภาพ, การจัดเวทีกลางแสดงวัฒนธรรม, การพัฒนาศักยภาพผู้สมั ผัสอาหารตามหลักสูตรของ
กรมอนามัย ,การพัฒนาการปกปิดอาหาร,เพิม่ แหล่งจาหน่ ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษและส่งเสริมการจัดตัง้
ชมรมผูป้ ระกอบการอาหารถนนคนเดิน

๕๕
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ,ศูนย์อนามัยที่ ๕
ราชบุร ี , สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ,เทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ การท่องเทีย่ ว พัฒนา
ชุมชน เกษตรจังหวัด และชมรมผู้ประกอบการอาหารถนนคนเทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ร่วมศึกษา
สถานการณ์และถอดเรียนระบบและกลไกการจัดการพืน้ ทีบ่ ริการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย และส่งเสริมการ
บริโ ภคผัก ผลไม้ป ลอดภัย ในพื้น ที่ด าเนิ น การอาหารริม บาทวิถี
ณ ถนนคนเดิน เทศบาลเมือ ง
ประจวบคีรขี นั ธ์
จุดเด่นด้านการพัฒนา ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเข้มแข็ง ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุ น
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง , นวัตกรรม ๑F๓No (Food : อาหารปลอดภัย , No Foam–Alcohol-Smoking),
การจัดโซนสินค้าอาหารและไม่ใช่อาหาร ,การจัดบริการห้องสุขา-อ่างล้างมือ ,มีการเฝ้าระวังความปลอดภัย
ด้านอาหาร ส่งเสริมเมนูชสู ุขภาพและการคัดแยกขยะโดยผูบ้ ริโภค
สิง่ ที่ต้องดาเนินการพัฒนา การเพิม่ ความถี่การตรวจเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง การ
สร้างอัตลักษณ์อาหารถิน่ ,การสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมผูป้ ระกอบการอาหารถนนคนเดินและการเพิม่ พืน้ ที่
แหล่งจาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๔
สระบุร ี , สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุร ี ,เทศบาลตาบลลานารายณ์ และชมรมผู้ประกอบการอาหาร
ตลาดโต้รงุ่ ลานารายณ์ ร่วมศึกษาสถานการณ์และถอดเรียนระบบและกลไกการจัดการพื้นทีบ่ ริการอาหาร
ริมบาทวิถปี ลอดภัยและส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ในพืน้ ทีด่ าเนินการอาหารริมบาทวิถี ณ ตลาด
โต้รงุ่ ลานารายณ์

๕๖
จุดเด่นด้านการพัฒนา ไม่มกี ารจาหน่ ายเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์และบุ หรี่ การบริหารจัดการโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และความร่วมมือของผูป้ ระกอบการสนับสนุ นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถ,ี และมีการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์จากผักปลอดสารพิษที่ปลูกโดยชุมชน
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการพัฒนา แผงลอยจาหน่ายอาหารต้องผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste
๑๐๐% เพิม่ เมนูชสู ุขภาพ การพัฒนาการปกปิดอาหาร, การอบรมผูส้ มั ผัสอาหาร,การลด ละ เลิก การใช้
ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร,การจัดบริการห้องส้วม-อ้างล้างมือ และการแยกขยะ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ,ศูนย์อนามัยที่ ๓
นครสวรรค์ , สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท , เทศบาลตาบลวัดสิงห์ และชมรมผู้ประกอบการอาหาร
ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ ร่วมศึกษาสถานการณ์และถอดเรียนระบบและกลไกการจัดการพื้นทีบ่ ริการอาหาร
ริม บาทวิถีป ลอดภัย และส่ ง เสริม การบริโ ภคผัก ผลไม้ป ลอดภัย ในพื้น ที่ด าเนิ นการอาหารริมบาทวิถี
ณ ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ จ.ชัยนาท
จุดเด่นด้านการพัฒนา ความเข้มแข็งและความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถ,ี ชุมชนมีเอกลักษณ์การทาอาหารพืน้ ถิน่ ,การจัดโซนสินค้าและเป็นพืน้ ทีป่ ลอดภาชนะโฟม ๑๐๐%
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการพัฒนา การจัดการขยะ , การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก , การจัดบริการห้อง
สุขาและอ่างล้างมือ และการเพิม่ พืน้ ทีจ่ าหน่ ายผัก ผลไม้ปลอดภัย

๕๗

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ,ศูนย์อนามัยที่ ๑
เชียงใหม่ ,สานักงานสาธารณสุขจังหวัด แพร่,เทศบาลเมืองแพร่ และชมรมผู้ประกอบการอาหารตลาดโต้รุ่ง
ประตูชยั ร่ว มศึก ษาสถานการณ์แ ละถอดเรียนระบบและกลไกการจัดการพื้ นที่บริการอาหารริมบาทวิถี
ปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ในพืน้ ที่ดาเนินการอาหารริมบาทวิถี ณ ตลาดโต้รุ่ง
ประตูชยั
จุดเด่นด้านการพัฒนา ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
บริบทของพืน้ ที่ มีการพัฒนาแผงลอยจาหน่ ายตามเกณฑ์ Clean Food Good Taste ก่อนออกใบอนุ ญาต
และต่อใบอนุญาต จุดเด่น คือ การอบรมผูส้ มั ผัสอาหาร,การส่งเสริมการศึกษาดูงานของผูป้ ระกอบการค้า
สิง่ ทีต่ ้องดาเนินการพัฒนา แผงลอยจาหน่ ายอาหารต้องผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste
๑๐๐%พัฒนาการปกปิดอาหาร, เพิม่ ความถี่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ,การอบรมผูส้ มั ผัสอาหาร
และการจัดบริการห้องส้วม-อ้างล้างมือ ,การจัดการขยะ และการเพิม่ พืน้ ทีจ่ าหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย

๕๘
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ,ศูนย์อนามัยที่ ๓
นครสวรรค์ ,สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท,เทศบาลตาบลวัดสิงห์ และชมรมผู้ประกอบการอาหาร
ถนนคนเดิน บ้า นวัด สิง ห์ ร่ว มติด ตามการพัฒ นาและยกระดับ มาตรฐานอาหารริม บาทวิถี ถ นนคนเดิน
บ้านวัดสิงห์ จ.ชัยนาท
จุดเด่นด้านการพัฒนา มีชมรมผู้ประกอบการอาหารที่เข้มแข็ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สนับสนุ น การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ๔ มิตทิ เ่ี ป็ นต้นแบบได้
เช่น การพัฒนาการปกปิดอาหาร นวัตกรรมจุดบริการล้างมือ และมีพน้ื ทีจ่ าหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยของชุมชน
สิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการพัฒนา แผงลอยจาหน่ายอาหารให้ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste
๑๐๐% เพิม่ ความถีใ่ นการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร ,การจัดบริการห้องส้วมและการจัดการขยะ

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ,ศูนย์อนามัยที่ ๔
สระบุร ี ,สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม, วัดท่าการ้อง
และภาคีเ ครือ ข่ายร่ว มติดตามพัฒนาการและยกระดับ มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ณ ตลาดน้ ากรุงเก่ า
วัดท่าการ้อง จ.พระนครศรีอยุธยา
จุดเด่นด้านการพัฒนา มีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา(Covid-19) ส้วมมาตรฐาน HAS มีการ
พัฒนาการปกปิดอาหาร ภาคีเครือข่ายวัด -ชมรมผูป้ ระกอบการอาหารที่เข้มแข็ง โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัย สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สิง่ ที่ต้องดาเนินการพัฒนา การอบรมผู้สมั ผัสอาหาร แผงลอยจาหน่ ายอาหารให้ผ่านมาตรฐาน
Clean Food Good Taste ๑๐๐% เพิม่ ความถี่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร และเพิม่ พืน้ ทีก่ าร
จาหน่ายผักและผลไม้ปลอดภัย

๕๙

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย ,ศูนย์อนามัยที่ ๖
ชลบุร ี ,สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ,เทศบาลตาบลแพรกษา และภาคีเครือข่ายร่วมติดตาม
พัฒ นาการและยกระดับ มาตรฐานอาหารริม บาทวิถี ณ ถนนคนเดิน เทศบาลต าบลแพรกษา อ.เมือ ง
จ.สมุทรปราการ
จุดเด่นด้านการพัฒนา มีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา(Covid-19) ผู้นาการพัฒนามีความมุ่งมัน่
ตัง้ ใจการพัฒนาและยกระดับถนนอาหารริมบาทวิถี เพื่อส่ งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน มีการจัดแยกโซน
อาหารกับ สินทัวไป
่ และมีการพัฒนาการปกปิดอาหาร
สิง่ ที่ต้องดาเนินการพัฒนา การอบรมผู้สมั ผัส อาหาร แผงลอยจาหน่ ายอาหารให้ผ่านมาตรฐาน
Clean Food Good Taste ๑๐๐% เพิม่ ความถี่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร และเพิม่ พืน้ ทีก่ าร
จาหน่ายผักและผลไม้ปลอดภัย

๖๐
วันที่ ๒๑-๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
พัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดับพืน้ ทีก่ ารจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street food
good health) ต้นแบบ ครัง้ ที่ ๒ ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถที งั ้ พื้นที่เดิมและพืน้ ทีใ่ หม่
จานวน ๒๔ แห่ง จานวน ๑๕๐ คน สรุปผลการจัดประชุมพบว่า
๑)สิง่ ทีส่ ามารถเป็นต้นแบบได้ในช่วง Covid-19 (การพัฒนานวัตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ การ
ปกปิดอาหาร)
๒)แนวคิด & ทิศทางการขับเคลื่อน
๒.๑)การขับเคลื่อนภายใต้ Concept มาตรฐาน street food + New Normal
๒.๒)จัดทาฐานข้อมูลอาหารริมบาทวิถี
๒.๓)การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ (ผูป้ ระกอบการอาหาร/เครือข่าย/ผูบ้ ริโภค)
๓)การสร้างแรงกระตุน้ แรงจูงใจ
๔)การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องของภาคีเครือข่าย (อปท./สสจ./ศอ.)
๕)การใช้เทคโนโลโยและนวัตกรรมในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
๖)ผูป้ ระกอบการอาหารต้องมีความรูท้ นั สถานการณ์
การขับเคลื่อนสู่ความท้ าทายปี ๒๕๖๔
๑)นาพาประเทศไทยก้าวสู่ประเทศทีม่ อี าหารริมบาทวิถที ด่ี ที ส่ี ุดในโลก
๒)๑ จังหวัด ๑ Street Food ต้นแบบ

๖๑
ตัวชี้วดั ที่ ๔ มีขอ้ มูลวิชาการอย่างน้อย ๒ เรือ่ ง ทีใ่ ช้สนับสนุนการขับเคลื่อนให้เกิด
มาตรการ/นโยบายทีส่ ่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผักผลไม้ทป่ี ลอดภัยอย่างเพียงพอ
๑)มีการสุ่มติดตามประเมินผลการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี จานวน ๒๔ แห่ง
๒)มีการศึกษาวิจยั ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี
จานวน ๑ ชุด
๓)มีการประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของและ
ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการค้าและผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารรมบาทวิถี จานวน ๑ ชุด

๖๒
การประเมิ นผลความรู้ ความเข้าใจ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ค้า และผู้บริ โภคที่ มาใช้บริ การพื้นที่จดั บริ การอาหารริ มบาทวิ ถี
และ
การประเมิ นผลกระทบเชิ งเศรษฐศาสตร์จากการดาเนิ นการพัฒนาพื้นที่จดั บริ การอาหารริ มบาทวิ ถี

ตัวชี้วดั ที่ ๕ ผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการในพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถตี น้ แบบ มีความรู้
และมีแนวโน้มปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย และมีแนวโน้มปรับพฤติกรรมเพิม่
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะและมีวถิ ชี วี ติ ทีม่ สี ุขภาวะ อย่างน้อยร้อยละ ๖๕
๑)จัดทาฐานข้อมูลแหล่ง จาหน่ายวัตถุดบิ ในพืน้ ทีอ่ าหารริมบาทวิถี จานวน ๒๔ แห่ง แล้ว
เสร็จเมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓
๒)ส่งเสริม ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy) ของผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริโภค ด้าน
อาหารปลอดภัย เพื่อให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยรูปแบบของ
กิจกรรมเป็นตามความต้องการของแต่ละพืน้ ที่ โดยกิจกรรมเน้นให้ผปู้ ระกอบการมีการคัดเลือกแหล่งผลิต
และมีการจาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย รวมถึงผูบ้ ริโภคในการเลือกและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย จานวน๒๔
แห่ง

๖๓

๖๔
๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ ปลอดภัย การบริโภค (งวดที่
๑ ดาเนิน ๑ แห่งทีถ่ นนรืน่ รมย์(ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์) จ.ตรัง เมือ่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓

๓) จัดทาผ้ากันเปื้อนจานวน ๒,๐๐๐ ชุด เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการ
เพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย เมือ่ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

๔) จัดทาแผ่นพับ “๒๔ เมนูเด็ด ผัก ผลไม้ ริมบาทวิถ”ี ประชาสัมพันธ์การบริโภคผัก ผลไม้
ปลอดภัยอย่างเพียงพอ (๔๐๐ กรัม) จานวน ๑๗,๐๐๐ แผ่น

๖๕
๕) รณรงค์ส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพของผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการค้าในพืน้ ที่
จัดบริการอาหารริมบาทวิถี การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ(๔๐๐ กรัม) ๒๔ แห่ง

๖๖
ตัวชี้วดั ที่ ๖ ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้มกี าร
จาหน่ ายอาหารริมบาทวิถี และการบริโภคผักผลไม้ทป่ี ลอดภัยได้ในปริมาณทีอ่ ย่างเพียงพอตามข้อแนะนา
อย่างน้อย ๑ นโยบาย พร้อมนาเสนอต่อผูบ้ ริหารกระทรวงเพื่อพิจารณา
-จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถขี องกระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ)
๑)ให้ความสาคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถขี องประเทศไทย
ทัง้ ในด้าน สุขลักษณะ ความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ ริโภคทีม่ า ใช้บริการ
๒)ประกาศนโยบายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)
๓)การขยายพืน้ ทีด่ าเนินการทีส่ อดคล้องกับนโยบายถนนคนเดินของนายกรัฐมนตรี

ตัวชี้วดั ที่ ๖ ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมให้มกี าร
จาหน่ ายอาหารริมบาทวิถี และการบริโภคผักผลไม้ทป่ี ลอดภัยได้ในปริมาณทีอ่ ย่างเพียงพอตามข้อแนะนา
อย่างน้อย ๑ นโยบาย พร้อมนาเสนอต่อผูบ้ ริหารกระทรวงเพื่อพิจารณา
(๑)วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถขี องประเทศไทย ทัง้ ใน
ด้านสุขลักษณะ อาหารปลอดภัยและสุขภาพของผูบ้ ริโภค โดยประกาศนโยบายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
ณ ตลาดประมงท่าเรือพลี เทศบาลเมืองชลบุร ี จังหวัดชลบุร ี ดังนี้ ปี ๒๕๖๓ ดาเนินการอย่างน้อยจังหวัดละ
๑ แห่ง จานวน ๓๐ จังหวัด และปี ๒๕๖๔ ดาเนินการอีกอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง จานวน ๔๗ จังหวัด

๖๗

(๒) วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ “Kick off” ขับเคลื่อนนโยบาย “สุขภาพดี วิถใี หม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย” ๑ จังหวัด๑ Street
food ต้นแบบ (๗๗ แห่ง) ในปี ๒๕๖๔ เพื่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถขี องประเทศ
ไทย ทัง้ ในด้านสุขลักษณะ อาหารปลอดภัยและสุขภาพของผูบ้ ริโภค ณ โรงแมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี

๖๘

๖๙
(๓) วันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาข้อมูลวิชาการและข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ณ
สวนนพรัต น์ รีส อร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ สรุปผลการขับเคลื่อ นการพัฒนาพื้นที่จดั บริการอาหาร
ริมบาทวิถี พิจารณากรอบประเด็นยุท ธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของ
ประเทศไทย ในยุค New normal ดังนี้
(๓.๑)กลไกการพัฒนาขับเคลื่อนจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
- มท.(สถ.)  LPA
- กษ./วช./ททท./พณ./ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
- การพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที/่ ผูป้ ระกอบการอาหาร
- การสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย
- การประเมินรับรอง/การควบคุมกากับ
- การบังคับใช้กฎหมาย
(๓.๒)การสื่อสารสาธารณะ (PR) / การสร้าง brand ให้ประชาชนรูจ้ กั + น่าเชื่อถือ
(๓.๓)การจัดทาฐานข้อมูลการจัดบริการอาหารริมบาทวิถี
(๓.๔)การยกระดับ Street Food Model (จัด grading เพือ่ การพัฒนา เช่น ระดับพืน้ ฐาน ดี ดีมาก)
(๓.๕)เกิดนวัตกรรม/ศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนา Street Food Good Health
(๓.๖)การสร้างขวัญ/กาลังใจ มอบรางวัล Street Food Good Health
(๓.๗)การเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร(อย่างมีมาตรฐาน)

๗๐
๘. สรุปค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงาน
รายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่าย
รายการ

งบประมาณใช้จริง งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
งบประมาณทีไ่ ด้รบั งวดที่ ๑-๒
๓,๙๑๔,๓๑๐.๐๐.งบประมาณทีใ่ ช้จ่าย (วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
P๐๐๑๐๐๐ : การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารภาคี
๗๐๗,๖๒๖.๖๐
-๓๕,๑๒๖.๖๐
-๑๐๕.๒๒
เครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการจัดการอาหารริม
บาทวิถี เพื่อชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานพัฒนา
อาหารริมบาทวิถี และกาหนดขอบเขตในการ
พัฒนามาตรฐาน และยกระดับเป็นต้นแบบ
อาหารริมบาทวิถี ในปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
มีผเู้ ข้าร่วมประชุมจานวน ๑๕๐ คน
P๐๐๒๐๐๐ : ติดตามพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเดิม
๖๕,๗๔๘.๒๕๒.๐๐
+๐.๓๘
ในการพัฒนาพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี
ตามมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และการส่งเสริม
ให้มกี ารจาหน่ ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
- ติดตามพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเดิมปี ๒๕๖๑ เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี
P๐๐๓๐๐๐ : เยีย่ มเสริมพลังพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ ๕๙,๘๒๓.-๖๓.๐๐
-๑๐๐.๑๑
ในการพัฒนาพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี
ตามมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และการส่งเสริม
ให้มกี ารจาหน่ ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
โดยกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(Appreciation

Influence Control; AIC)

๗๑
๘. สรุปค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงาน (ต่อ)
รายการ

งบประมาณใช้จริง งบประมาณคงเหลือ
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
๓,๙๑๔,๓๑๐.๐๐.๓๒,๖๔๕.๕๕๕.+๑.๖๗

งบประมาณทีไ่ ด้รบั งวดที่ ๑-๒
P๐๐๔๐๐๐ : สุ่มติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาอาหารริมบาทวิถใี นพืน้ ที่ รวมถึง
ประเมินพืน้ ทีต่ น้ แบบแหล่งจาหน่าย และ
แหล่งบริการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย
P๐๐๕๐๐๐ : ถอดบทเรียนพืน้ ทีด่ าเนินงาน ๕๒,๐๓๕.อาหารริมบาทวิถี พืน้ ทีเ่ ดิมและพืน้ ทีข่ ยาย
ในการจาหน่ าย หรือให้บริการผัก ผลไม้
ปลอดภัย เพื่อการบริโภคของประชาชน
ทีม่ าใช้บริการ
P๐๐๖๐๐๐ : ศึกษาสถานการณ์ และถอด
๑๗๔,๖๐๔.บทเรียนระบบและกลไกการจัดการอาหาร
ริมบาทวิถใี นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่
-ลงพืน้ ทีแ่ ละจัดประชุมศึกษาสถานการณ์
และถอดบทเรียนระบบและกลไกการจัดการ
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่
P๐๐๗๐๐๐ : การพัฒนาระบบและกลไกเชิง ๑,๑๖๙,๑๓๒.๖๓
บูรณาการในการขยายผลระดับพืน้ ทีก่ าร
ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถตี น้ แบบ เพื่อ
ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
อย่างยังยื
่ น
-จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบ
และกลไก เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑
ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะไทด์
รีสอร์ท จ.ชลบุร ี จานวน ๑๕๐ คน

๗,๗๒๕

+๑๒.๙๓

-๑๘,๘๓๕

๙.๗๔

-๓๓,๑๓๒.๖๓

๑๐๒.๙๒

๗๒
๘. สรุปค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงาน (ต่อ)
รายการ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั งวดที่ ๑-๒
P๐๐๘๐๐๐ : จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy) ของ
ผูบ้ ริโภคและผูป้ ระกอบการในการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
-จัดทาผ้ากันเปื้ อนเพื่อเป็ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ดา้ น
ความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
จานวน ๒,๐๐๐ ชุด
-จัดทาแผ่นพับ “๒๔ เมนูเด็ด ผัก ผลไม้ ริมบาท
วิถ”ี ประชาสัมพันธ์การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
อย่างเพียงพอ(๔๐๐ กรัม)จานวน ๑๗,๐๐๐ แผ่น

P๐๐๙๐๐๐ : ส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
(Health literacy) ของผูบ้ ริโภคและ
ผูป้ ระกอบการในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่
การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
P๐๑๐๐๐๐ : การรณรงค์สอ่ื สารสร้างความรอบ
รูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy) แก่
ผูป้ ระกอบการ และประชาชนผูบ้ ริโภค
ด้านอาหารปลอดภัย ในพืน้ ทีใ่ หม่
P๐๑๑๐๐๐ : ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ
ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy) และ
ความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการ และผูบ้ ริโภค
ทีม่ าใช้บริการพืน้ ทีด่ าเนินการอาหารริมบาทวิถี
P๐๑๒๐๐๐ : พัฒนาข้อมูลวิชาการและข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนให้
เกิดมาตรการหรือนโยบายทีส่ ่งเสริมให้ประชาชน
ได้บริโภคผักผลไม้ทป่ี ลอดภัยอย่างเพียงพอ

งบประมาณใช้จริง งบประมาณคงเหลือ
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
๓,๙๑๔,๓๑๐.๐๐.๕๒๐,๐๐๐
๓๒,๓๓๐
+๕.๘๕

๔๗๙,๘๘๖

๑๑๔

+๐.๐๒

๑๕๓,๙๘๑

๒๘,๔๑๙

+๑๕.๕๘

๙๘,๐๐๐.-

+๒๑,๕๒๐

+๑๘.๐๑

๗๑,๓๐๕.-

+๑,๗๐๕,-

-๒.๔๕

๗๓
รายการ

งบประมาณใช้จริง งบประมาณคงเหลือ
หมายเหตุ
(บาท)
(บาท)
๓,๙๑๔,๓๑๐.๐๐.๘๕,๐๙๓.๗๐.๒๗,๗๐๖.๓๐
+๒๔.๕๖

งบประมาณทีไ่ ด้รบั งวดที่ ๑-๒
P๐๑๓๐๐๐ : จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ระดับกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมให้
มีการจาหน่ าย และการบริโภค ผัก ผลไม้ท่ี
ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ในพืน้ ทีด่ าเนินงาน
อาหารริมบาทวิถี
P๐๑๔๐๐๐ : ศึกษาวิจยั ประเมิน ผลกระทบ
๔๐๐,๐๐๐.เชิงเศรษฐศาสตร์จากการดาเนินการพัฒนา
อาหาร ริมบาทวิถขี องพืน้ ที่
MNT๐๐๐๐๐๐ : ค่าตรวจสอบบัญชี จานวน ๓๐,๐๐๐๐
๒ ครัง้
รวมรายจ่ายทัง้ สิน้
๔,๐๙๙,๘๗๙.๙๓
ยอดคงเหลือ
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ รับในงวดที่ ๑-๒
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ

๐.-

๐

๓๐,๐๐๐๐

๐

๖๗.๔๓๐.๐๗๑๘๕,๕๖๙.๙๓.๒๘,๖๓๐.๐๗.๒๑๔,๒๐๐.-

+๑.๖๒.-

๗๔
๙. สรุปผลการติ ดตามประเมิ นภายใน
(๑)พัฒนาพื้นที่ ดาเนิ นงานอาหารริ มบาทวิ ถี พื้นที่ เดิ มและพื้นที่ ขยาย ในการจาหน่ าย หรือ
ให้บริ การผัก ผลไม้ปลอดภัย เพื่อการบริ โภคของประชาชนที่มาใช้บริ การ
(๑.๑) ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการจัดการอาหารริมบาทวิถี (Street
Food) เพื่อ ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถี และกาหนดขอบเขตในการพัฒนา
มาตรฐาน และยกระดับเป็ นต้นแบบอาหารริมบาทวิถี ในปี 2562 ของพื้นที่เดิมและพื้นที่ใ หม่ จานวน ๒
ครัง้ ๆละ ๑๕๐ คน
(๑.๒) พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food Good Health)โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อนาไปพัฒนาต่อยอดในพืน้ ทีเ่ ดิมและขยายผลในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่
(๑.๓) พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี สู่ (ร่างที่ ๕) กฎกระทรวงสุขลักษณะการจาหน่าย
สินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ พ.ศ…….
(๑.๔) พัฒนาพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถใี ห้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
และการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
(๑.๔.๑) พืน้ ทีเ่ ป้าหมายดาเนินการพัฒนาพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถตี ามมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี และการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยกระบวนการพัฒนา
เน้นให้พน้ื ทีเ่ ดิม(ปี ๒๕๖๑)รักษาคุณภาพและพัฒนาต่อยอดรวมถึงเป็นพีเ่ ลีย้ ง (Coaching) ๑๒ แห่ง
(๑.๔.๒) ศึกษารูปแบบการจัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี ให้ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ๒๔ แห่ง
(๑.๔.๓) ติดตามเยีย่ มเสริมพลัง พืน้ ทีเ่ ป้าหมายในระหว่างการพัฒนา เพื่อติดตามความ
ก้าวหน้าและให้คาแนะนาเพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ าย
และบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัยในพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี จานวน ๒๔ แห่ง
(๑.๔.๔) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี นพืน้ ทีร่ วมถึงประเมินพืน้ ที่
ต้นแบบแหล่งจาหน่ าย และแหล่งบริการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย และศึกษารูปแบบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาของพืน้ ทีเ่ ป้าหมายทีส่ ามารถเป็ นศูนย์เรียนรูแ้ ละขยายผลได้ จานวน ๒๔ แห่ง
(๑.๕) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถีและส่ งเสริมการ
บริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ทัง้ พืน้ ทีเ่ ก่าและพืน้ ทีใ่ หม่ จานวน ๒๔ แห่ง
(๑.๖) วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการดาเนินงานและปญั หาอุ ปสรรคในการพัฒนาถนนอาหาร
ริมบาทวิถี จานวน ๒๔ แห่ง

๗๕
(๑.๗) จัดทาฐานข้อมูลอาหารริมบาทวิถี (Street Food)ของประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และจุดเด่นของพื้นที่ดาเนินงานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทยเพื่อเป็ นแหล่งข้อมูลในการ
สนับสนุนการท่องเทีย่ วไทย
(๑.๘) จัดทาคู่มอื อาหารริมบาทวิถเี พื่อสุขภาวะ(Checklist)และ(ร่าง)คู่มอื การจัดทาคู่มอื วิชาการหรือ
นโยบายระดับท้องถิน่ ในการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ายอาหารริมบาทวิถี และส่งเสริมการจาหน่ ายผัก ผลไม้ ที่
ได้มาตรฐานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายสาหรับพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ นาไปใช้
(๒) การพัฒ นาระบบและกลไกเชิ ง บูร ณาการในการขยายผลระดับ พื้ นที่ การด าเนิ นงาน
อาหารริ มบาทวิ ถีต้นแบบ เพื่อส่งเสริ มการบริ โภคผัก ผลไม้ปลอดภัยอย่างยังยื
่ น
(๒.๑) จัดประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ พืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถใี นพื้นที่เป้าหมาย (ใหม่) ๑๒
แห่ ง เพื่อ ศึกษาสถานการณ์ ถอดบทเรียนการจัดการอาหารริมบาทวิถี พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ าที่และ
ผูป้ ระกอบการ รวมถึงกาหนดมาตรการในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
(๒.๒) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้ าที่และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการ
อาหารริมบาทวิถรี ะหว่างพืน้ ทีเ่ ดิม ปี ๒๕๖๑ และพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒ (Learning by doing) เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาจัดทาระบบและกลไกการพัฒนาการ
จัดการอาหารริมบาทวิถอี ย่างยังยื
่ น จานวน ๒ ครัง้ ๓๐๐ คน
(๒.๓) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบและกลไกเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่รปู แบบในการขยาย
ผลการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีโดยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับนาไปขยายผลในพื้นที่
พัฒนาอาหารริมบาทวิถอี ่นื ๆ ให้เกิดความยังยื
่ น
(๒.๔)จัดทา(ร่าง)คู่มอื วิชาการเพื่อเผยแพร่ระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการส่งเสริมและขยายผล
ในระดับพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี และส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ในพืน้ ทีด่ าเนินการ
อาหารริมบาทวิถี
(๓)ส่งเสริ มความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของผู้บริ โภคและผู้ประกอบการในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมเพิ่ มการบริ โภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
(๓.๑)ส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy) ของผูป้ ระกอบการและผูบ้ ริโภค ด้านอาหาร
ปลอดภัย เพื่อให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ผ่านกิจกรรม ดังนี้
(๓.๑.๑) ส่งเสริมความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy)ของผูบ้ ริโภคด้านอาหารปลอดภัย
เพื่อให้เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยรูปแบบของกิจกรรมเป็ นตาม
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ความต้องการของแต่ละพืน้ ที่ โดยกิจกรรมเน้นให้ผู้ประกอบการ มีการคัดเลือกแหล่งผลิตและมีการจาหน่ าย
ผัก ผลไม้ปลอดภัย รวมถึงผูบ้ ริโภคในการเลือกและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย จานวน ๒๔ แห่ง
(๓.๑.๒) ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการอาหาร เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ แนวทางการปฏิบตั ติ นด้านสุขาภิบาลอาหารและสร้างเสริมจริยธรรมของผูป้ ระกอบการอาหาร รวมถึง
เป็นการส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการอาหารผ่านการอบรมตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
(๓.๑.๓) จัดการรณรงค์ส่อื สารสร้างความรอบรู้ด้ านสุขภาพ (Health literacy) แก่
ผูป้ ระกอบการ และประชาชนผูบ้ ริโภคด้านอาหารปลอดภัย และการบริโภค ผัก ผลไม้ปลอดภัย ๒๔ แห่ง
(๓.๑.๔) ประเมินผลความรูค้ วามเข้าใจ ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health literacy)และความ
พึงพอใจของผู้ประกอบการ และผู้บริโภคที่มาใช้บริการพื้นที่ดาเนินการอาหารริมบาทวิถี เกี่ยวกับด้าน
สุขลักษณะของอาหารริมบาทวิถแี ละการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย จานวน ๘ แห่ง
(๓.๑.๕) รวบรวม วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงาน ปญั หาอุปสรรคในการพัฒนาอาหาร
ริมบาทวิถี
(๓.๒) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพ (Health literacy)
สาหรับเจ้าหน้ าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค ในด้านความปลอดภัยอาหาร มาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี
(๓.๒.๑) จัดทาผ้ากันเปื้ อน “เพิม่ ผัก-ผลไม้” เป็ นสื่อสาธิตการแต่งกายที่เหมาะสมสาหรับ
ผู้ประกอบการค้าอาหารในพื้นที่พฒ
ั นาการจัดการอาหารริมบาทวิถี เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการจาหน่ าย
อาหารทีส่ ะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สื่อถึงการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ (๔๐๐ กรัม)
จานวน ๒,๐๐๐ ชุด
(๓.๒.๒) จัดทาแผ่นพับ “๒๔ เมนูเด็ด ผัก ผลไม้ ริมบาทวิถ”ี ประชาสัมพันธ์การบริโภคผัก
ผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ(๔๐๐ กรัม)จานวน ๑๗,๐๐๐ แผ่น
(๓.๒.๓) การรณรงค์ส่งเสริมความรอบรูด้ ้านสุขภาพของผู้บริโภคและผูป้ ระกอบการค้าใน
พืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ(๔๐๐กรัม)จานวน ๒๔ แห่ง
(๔) จัดทาข้อเสนอเชิ งนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุข ในการส่ งเสริ มให้ มีการจาหน่ าย
และการบริ โภค ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ในพื้นที่ดาเนิ นงานอาหารริ มบาทวิ ถี
(๔.๑) รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผลการบริหารจัดการอาหารริมบาทวิถี และการส่งเสริมการ
บริโภคผัก ผลไม้ป ลอดภัย เพื่อ จัดท าเป็ นข้อ มูล วิชาการสนับ สนุ น การขับ เคลื่อ นให้เ กิด มาตรการหรือ
นโยบายที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผัก ผลไม้ท่ปี ลอดภัยอย่างเพียงพอและจัดทา(ร่าง) ข้อเสนอเชิง

๗๗
นโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ าย และการบริโภค ผัก ผลไม้ทป่ี ลอดภัย
อย่างเพียงพอ ในพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถี
(๔.๒) มีการจัดทาคาสังคณะท
่
างานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยคณะท างานประกอบด้ว ย รัฐ มนตรีช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข
ดร.สาธิต ปิ ตุเตชะ เป็ นที่ปรึกษา อธิบดีกรมอนามัย เป็ นประธานคณะทางานประกอบด้วยหน่ วยงานจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จานวน ๓๔ คน
(๔.๓) จัดทา(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดบริการอาหารริมบาทวิถแี ละส่งเสริมการจาหน่ ายผัก
ผลไม้ปลอดภัย
(๔.๔) มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถขี องกระทรวง
สาธารณสุขสู่การปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่
(๔.๕) จัดทา One page การพัฒนารูปแบบการจัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถขี องพืน้ ที่
เป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรูถ้ อดบทเรียนและให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาจัดทาระบบและกลไกการ
พัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถอี ย่างยังยื
่ น
(๔.๖) การประเมิน ผลความรู้ ความเข้า ใจ ความรอบรูด้ า นสุ ข ภาพและความพึง พอใจของ
ผูป้ ระกอบการค้าและผูบ้ ริโภคทีม่ าใช้บริการพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี
(๔.๗) การประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี เพื่อประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในประเด็นรายได้ของผู้ประกอบการกิจการค้าและเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่ ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนานโยบายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
(๔.๘) ติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงาน ปญั หาอุปสรรคในการพัฒนาอาหาร
ริมบาทวิถี
(๔.๙) สรุปผลและประเมินผลโครงการ และจัดทาข้อเสนอแนะต่อโครงการ (งวดที่ ๑-๓)
(๔.๑๐) จัดทาบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
(๔.๑๑) ขยายพื้นที่ถ นนอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่เดิม ปี ๒๕๖๑ (ภายในจังหวัด)จานวน ๘ แห่ง
(๑)ถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า) จ.สุราษฏร์ธานี เป็ นต้นแบบการขับเคลื่อนไปยังตลาดท่าเรือเกาะ (๒)ถนน
รืน่ รมย์(ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์) จ.ตรัง เป็ นต้นแบบการขับเคลื่อนไปยังถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง (๓)ตลาด
โต้รุ่งคุณภาพ(ราชบุตร) จ.อุบลราชธานี เป็ นต้นแบบการขับเคลื่อนไปยัง (๓.๑)ถนนคนเดินเทศบาลนคร
อุบลราชธานี (๓.๒)ถนนคนเดินเขมราฐฏร์ อ.เขมราฐ (๓.๓)ถนนอาหารน้ ายืน อ.น้ ายืน (๓.๔)ถนนคนเดิน

๗๘
แม่น้ าสองสี อ.โขงเจียม (๔)ถนนขุนไกรไนท์ฟ้ ูด อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี ขยายสู่ตลาดหน้ าองค์อนุ สรณ์ดอน
เจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ เพื่อพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
(๔.๑๒) นาระบบและกลไกการจัดการพืน้ ทีด่ าเนินงานอาหารริมบาทวิถที ไ่ี ด้จากการศึกษา ไปบูรณา
การร่วมกับเกณฑ์การพัฒนาคุณ ภาพระบบบริการอนามัยสิง่ แวดล้อมองค์ปกครองส่วนท้องถิน่ (EHA) ใน
ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประเด็นการจาหน่ ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (LPA) โดยกาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีนโยบายระดับท้องถิ่นที่ส่งเสริมให้อาหารริมบาทวิถีมคี วามปลอดภัยเพื่อ สุขภาพผู้บริโภค และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
(๕) ผูร้ บั ผิดชอบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั งิ าน สัปดาห์ละ ๑ ครัง้
ผู้ประสานงานโครงการ รวบรวมผลการดาเนินงานอาหารริมบาทวิถี พื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ สัปดาห์ละ ๑
ครัง้ ในการจาหน่ าย หรือให้บริการผัก ผลไม้ปลอดภัย เพื่อการบริโภคของประชาชนที่มาใช้บริการ สรุป
ปญั หา อุปสรรค เพื่อวางแผนแก้ไข และวางแผนในการดาเนินงานในสัปดาห์ต่อไป
(๕.๑) วันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จัดเตรียมทีมคณะทางานรับผิดชอบแต่พน้ื ที่ เตรียมการจัดประชุม
(Kick-off meeting) ประเด็นการขับเคลื่อนงานและรายละเอียดการดาเนินโครงการฯ
(๕.๒) วันที่๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ” , ประเด็นเสวนา , ติดต่อวิทยากร , ฐานข้อมูลแต่ละพืน้ ที่
(๕.๓) วันที๑่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ จัดทาหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม-วิทยากร ประสานสถานทีจ่ ดั
ประชุม ยืมเงินทดรอง ศึกษาปญั หา อุปสรรค จากรายงานการดาเนินงานปี ๒๕๖๑
(๕.๔) วันที๒่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ สรุปข้อมูลทัวไป
่ ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารพืน้ ทีใ่ หม่ ๕ แห่ง
(๕.๕) วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สรุปข้อมูลทัวไป
่ ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอาหารพืน้ ทีใ่ หม่ ๗ แห่ง
(๕.๖) วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ติด ตามจานวนผู้เ ข้าร่ว มประชุม เชิงปฏิบ ัติการ “ แนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ” , วางแผนการจัดประชุมกลุ่ม , จัดเตรียมทีม
วิทยากรประจากลุ่ม ,จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับการประชุมกลุ่มของวิทยากร , การวางแผนการเก็บข้อมูล
อาหารริมบาทวิถ(ี พืน้ ทีใ่ หม่) / ติดตามการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม
(๕.๗) วัน ที่ ๑๗ สิง หาคม ๒๕๖๒ สรุปจ านวนผู้เ ข้า ร่ว มประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติการ “ แนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ” ติดตามสรุปผลการประชุมกลุ่ม ติดตาม
หลักฐาน ปญั หาอุปสรรคการจ่ายค่าพาหนะผูเ้ ข้าร่วมประชุม

๗๙
(๕.๘) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารฯ( บทเรียนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม
สรุปผลการประชุมกลุ่มผ่านผีเสือ้ ถอดบทเรียน การวางแผนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม-พืน้ ทีใ่ หม่ ปญั หาอุปสรรค
การจัดประชุม)
(๕.๙) วันที่ ๓๐ สิง หาคม ๒๕๖๒ ติดตามการเบิก จ่า ยงบประมาณการประชุม เชิงปฏิบ ัติก ารฯ
ประชุมคณะทางาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่และ
ประเด็นยุท ธศาสตร์ก ารขับเคลื่อ นอาหารริมบาทวิถี “ ปลอดภัย สร้างเสริม สุ ขภาพ และสนับสนุ นการ
ท่องเทีย่ วไทย ”
(๕.๑๐) วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถ(ี พืน้ ทีใ่ หม่) ถนน
คนเดินเทศบาลตาบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ ทัง้ ในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สู่การ
พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
(๕.๑๑) วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ประสานงานการติดตามการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถพี น้ื ทีเ่ ดิม(จ.สุราฏร์ธานี,ตรัง) และพืน้ ทีใ่ หม่(จ.สตูล,กระบี)่
(๕.๑๒) วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ สรุปประเด็นการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารริมบาท
วิถรี ว่ มกับภาคีเครือข่ายธนาคารออมสินทีจ่ ะพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี ห้ได้มาตรฐานและสร้างรายได้ส่ชู ุมชน
(๕.๑๓) วันที๒่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ วางแผนติดตามการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม-พืน้ ทีข่ ยาย จ.สุราษฏร์ธานี
,จ.ตรัง จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานพืน้ ทีใ่ หม่ จ.สตูล.และกระบี่
(๕.๑๔) วัน ที่๖ ตุ ล าคม๒๕๖๒ สรุ ป ผลการเยี่ย มเสริม พลัง -ติ ด ตามการพัฒ นาพื้น ที่เ ดิม จ.
สุราษฏร์ธานี ,จ.ตรัง สรุปประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม่ จ.สตูลและกระบี่
(๕.๑๕) วันที๑่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สรุปผลการเยีย่ มเสริมพลัง-ติดตามการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม จ.ลาปาง ,
จ.เชียงใหม่ สรุปประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม่ จ.แม่ฮ่องสอน
(๕.๑๖) วัน ที่๒ ๐ตุ ล าคม๒๕๖๒ สรุ ป ประชุ ม การถอดบทเรีย นการพัฒ นาพื้น ที่ใ หม่ จ.ยโสธร
,นครพนม
(๕.๑๗) วันที๒่ ๗ตุลาคม๒๕๖๒สรุปประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม่ จ.ชัยภูม,ิ ขอนแก่น
(๕.๑๘) วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๒ สรุปผลติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พฒ
ั นาอาหารริม
บาทวิถี และได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการขยายผลของระบบและกลไกในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
ของระดับพืน้ ทีใ่ หม่และจากพืน้ ทีเ่ ดิมขยายไปสู่ทท่ี ม่ี คี วามพร้อมภายในจังหวัด
(๕.๑๙) วันที๑่ ๐พฤศจิกายน๒๕๖๒ สรุปประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม่ จ.ลพบุร ี ,
ชัยนาท และประจวบคีรขี นั ธ์

๘๐
(๕.๒๐) วันที๑่ ๖พฤศจิกายน๒๕๖๒ สรุปประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม่ จ.แพร่
๕.๒๑) วันที๒่ ๒พฤศจิกายน๒๕๖๒ สรุปเตรียมการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าทีแ่ ละภาคีเครือข่ายผูป้ ระกอบการอาหารริมบาทวิถรี ะหว่างพืน้ ทีเ่ ดิม ปี ๒๕๖๑ และพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ใหม่ ปี ๒๕๖๒ (Learning by doing) กาหนดรูปแบบการนาเสนอ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การศึกษาดูงาน
(๕.๒๒) วันที๒่ ๘พฤศจิกายน๒๕๖๒ สรุปประเด็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ปญั หาอุปสรรค แนวทาง
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิมและพืน้ ทีใ่ หม่
(๕.๒๓) วันที๖่ ธันวาคม๒๕๖๒ สรุปผลแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่ ละภาคี
เครือข่ายผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถีระหว่างพื้นที่เดิม ปี ๒๕๖๑ และพื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒
ปญั หา อุ ปสรรค แนวทางการแก้ไขปญั หาการเบิกจ่ายงบประมาณ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาจัดทา
ระบบและกลไกการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี
(๕.๒๔) วันที๑่ ๓ธันวาคม๒๕๖๒ สรุปผลการตรวจเยีย่ มเสริมพลังพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี ตลาดโต้รงุ่ ลานารายณ์ จ.ลพบุร ี เพื่อสร้างความมันใจด้
่ านความสะอาด ปลอดภัย ให้กับผูบ้ ริโภค
หวังกระตุน้ เศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วไทย
(๕.๒๕) วันที๒่ ๐ธันวาคม๒๕๖๒ สรุปผลการตรวจเยีย่ มเสริมพลังพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี ตลาดโต้รงุ่ คุณภาพ(ราชบุตร) จ.อุบลราชธานี เครือข่ายเข้มแข็ง แผงจาหน่ ายอาหารได้มาตรฐาน
Clean Food Good Taste ๑๐๐% และต่อยอดเมนูชสู ุขภาพ
(๕.๒๖) วันที๒่ ๗ธันวาคม๒๕๖๒ สรุปประชุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ปญั หา อุปสรรค การยืมเงิน
รองล่าช้า เนื่องจากคณะทางานออกปฏิบตั งิ านทุกสัปดาห์
(๕.๒๗) วันที่ ๑๐ มกราคม๒๕๖๓ สรุปการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอด การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒
(๕.๒๘) วันที่ ๑๗ มกราคม๒๕๖๓ สรุปผลการตรวจเยีย่ มเสริมพลังพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี ถนนรืน่ รมย์(ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์) และถนนคนเดินรถไฟ(พืน้ ทีข่ ยาย) จ.ตรัง
(๕.๒๙) วันที่ ๒๔ มกราคม๒๕๖๓ สรุปผลการตรวจเยีย่ มเสริมพลังพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี ตลาดต้นยาง จ.กาฬสินธุ์
(๕.๓๐) วันที่ ๓๑ มกราคม๒๕๖๓ สรุปผลการตรวจเยีย่ มเสริมพลังพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี ตลาดนวัตวิถคี ลองคาง จ.นครสวรรค์(พืน้ ทีข่ ยาย)

๘๑
(๕.๓๑) วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สรุปผลการติดตามการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน (การพัฒนาการปกปิ ดอาหาร การป้องกันไวรัส COVID-19 การจัดบริการ
อ่างล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์)
(๕.๓๒) วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สรุปผลการตรวจเยีย่ มเสริมพลังการจัดมหกรรมอาหารอร่อย
จ.สุพรรณบุร ี (การปกปิดอาหาร การแต่งกายถูกสุขลักษณะ การแยกขยะ การจัดบริการอ่างล้างมือและส้วม
สะอาด)
(๕.๓๓) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สรุปผลการตรวจเยีย่ มเสริมพลังการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
อาหารริม บาทวิถี ถนนคนเดิน เซราะกราว จ.บุ ร ีร มั ย์ (ต้น แบบการพัฒ นาถนนอาหารริม บาทวิถีภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) การป้องกันไวรัส COVID-19 การจัดบริการอ่างล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์
(๕.๓๔) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สรุปผลการติดตามการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
ตลาดโต้รุ่งข้างเทศบาลฯ จ.ยโสธร การป้องกันไวรัส COVID-19 การจัดบริการอ่ างล้างมือ หรือ เจล
แอลกอฮอล์
(๕.๓๕) วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปการจัดทา(ร่าง)คาสังคณะท
่
างานขับเคลื่อนการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถขี องกระทรวงสาธารณสุข
(๕.๓๖) วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปผลการตรวจเยีย่ มเสริมพลังการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี ถนนขุนไกรไนท์ฟ๊ ู ด จ.สุพรรณบุร ี (เครือข่ายพัฒนาเข้มแข็งทัง้ ภาครัฐและเอกชน การ
ปกปิดอาหาร ผ่านมาตรฐาน Clean Food Good Taste ๑๐๐% และต่อยอดเมนูชสู ุขภาพ)
(๕.๓๗) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สรุปผลการติดตามการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาท
วิถี ตลาดโต้ประตูชยั จ.แพร่ และถนนคนเดินเทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ เสริมการป้องกันไวรัส COVID19 การจัดบริการอ่างล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์และการปกปิดอาหารปรุงสาเร็จ
(๕.๓๘) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ติดตามการพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี พื้นที่ท่ี
เปิดดาเนินการต้องปฏิบตั คิ าแนะนาสาหรับพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food)ในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(๕.๓๙) วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ สรุปพีน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี จานวน ๑๐ แห่งทีเ่ ปิด
ให้บริการเฉพาะด้านอาหารและมีมาตรการตามคาแนะนาของเจ้าหน้าทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดละองค์
ปกครองส่วนท้องถิน่

๘๒
(๕.๔๐) วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ในช่วง สถานการณ์ COVID-๑๙ ” ผ่านทางช่องทางกลุ่มLine
Street Food
(๕.๔๑) วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ สรุปการสารวจพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี STREET
FOOD) ทัวประเทศจ
่
านวน ๒๔ แห่ง สามารถเปิ ดบริการพีน่ ้องประชาชนในพืน้ ที่ ได้เพียง ๑๐ แห่ง ด้วย
มาตรการตามแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นสุขลักษณะของกรมอนามัย เพื่อปกป้องแหล่งอาหารของพีน่ ้องประชาชน
ให้สะอาด ปลอดภัย และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
(๕.๔๒) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคใน
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๑๐ แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook
(๕.๔๓) วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร และ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย)
บ้านกาญจนาภิเษก ลงพืน้ ทีต่ ลาดประชานิเวศน์ ๑ คุมเข้มมาตรการตามคาแนะนาของกรมอนามัยในการจัด
ระเบียบตลาดป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
(๕.๔๔) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะทางานโครงการฯ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการ
จัดการอาหารริมบาทวิถฯี ตามงวดเงินที่ ๒ และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19
สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคในพืน้ ที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ที่
สามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๑๓ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook
(๕.๕๕) วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมแนวทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี ผ่านระบบ Video Conference ผ่านช่องทาง Webex Meetings ในพืน้ ที่ ๒๔ แห่ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนรู้ “ การสร้างเกราะป้อ งกัน COVID-๑๙ ถนนอาหารริมบาทวิถี ” และชี้แจง แนวทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาถนนอาหารริมบาทวิถี กับ วิกฤต COVID-19
(๕.๕๖) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะทางานโครงการฯ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการ
จัดการอาหารริมบาทวิถฯี ตามงวดเงินที่ ๒ และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19
สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคในพืน้ ที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ที่
สามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๑๕ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook

๘๓
(๕.๕๗) วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้อ งกัน COVID-19
สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคในพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food) ที่
สามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๑๗ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook
(๕.๕๘) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ติดตามการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานพืน้ ทีด่ าเนินการอาหาร
ริมบาทวิถแี ละส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ณ ถนนคนเดินวัดสิงห์ อาเภอ วัด
สิงห์ จังหวัดชัยนาท และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผูป้ ระกอบการ
อาหาร ประชาชน และผูบ้ ริโภคในพืน้ ที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food) ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้
จานวน ๒๐ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook
(๕.๕๙) วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ติดตามการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานพืน้ ทีด่ าเนินการอาหาร
ริมบาทวิถแี ละส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ณ (๑)ตลาดน้ ากรุงเก่า วัดท่าการร้อง
จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา (๒)ถนนคนเทศบาลต าบลแพรกษา อ าเภอเมือ ง จังหวัดสมุทรปราการ และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และ
ผู้บริโภคในพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food) ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๒๐ แห่งทาง
กลุ่ม Line Street Food / Facebook
(๕.๖๐) วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ติดตามการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานพืน้ ทีด่ าเนินการอาหาร
ริมบาทวิถีและส่งเสริมให้มกี ารจาหน่ ายและบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ณ (๑)ถนนคนเดินเทศบาลเมือ ง
ชัยภูม ิ อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ และ (๒)ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชุมแพ อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผูป้ ระกอบการอาหาร ประชาชน และ
ผู้บริโภคในพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food) ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๒๐ แห่งทาง
กลุ่ม Line Street Food / Facebook
(๕.๖๑) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนการ
จัด การอาหารริม บาทวิถีฯ และเผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์ใ ห้ ค วามรู้ก ารป้ อ งกัน COVID-19 ส าหรับ
ผูป้ ระกอบการอาหาร ประชาชน และผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food) ทีส่ ามารถ
เปิดดาเนินได้จานวน ๒๐ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook
(๕.๖๒) วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะทางานฯ เพื่อวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
พัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดับพืน้ ทีก่ ารจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food
Good Health) ต้นแบบ ครัง้ ที่ ๒

๘๔
(๕.๖๓) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พัฒนาข้อมูลวิชาการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดบริการ
อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ต้นแบบ
(๕.๖๔) วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดเตรียมข้อมูลด้านวิชาการเพื่อจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์การ
รณรงค์ส่ งเสริม ความรู้ด้า นสุ ข ภาพของผู้บ ริโภคและผู้ป ระกอบการค้า อาหารในพื้น ที่จ ดั บริก ารอาหาร
ริมบาทวิถี
(๕.๖๕) วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการ
ในการขยายผลระดับพืน้ ทีก่ ารจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ต้นแบบ ครัง้ ที่ ๒
พืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี ๒๔ แห่ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๑๐๖ คน
(๕.๖๖) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย สรุปการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคใน
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี( Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน 20 แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
(๕.๖๗) วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณา
การในการขยายผลระดับพืน้ ทีก่ ารจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ต้นแบบ ครัง้ ที่
๒ พื้นที่จดั บริก ารอาหารริมบาทวิถี ๒๔ แห่ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ (๑)สิง่ ดีๆ ที่ทามาก่ อ น Covid-19
(มาตรฐาน Street Food ๔ มิต)ิ (๒)สิง่ ดีๆ ทีไ่ ด้ในช่วง Covid-19 (นวัตกรรม พฤติกรรมสุขภาพ การปกปิด
อาหาร)(๓)แนวคิด & ทิศทางการขับเคลื่อนแบบ Street Food New Normal
(๕.๖๘) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดตามและตรวจเยีย่ มเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการ
อาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินเทศบาลตาบลแพรกษา อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ พืน้ ทีเ่ ป้าหมายปี 2562-2563 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนายกระดับอาหาร และให้กาลังใจการพัฒนาตามมาตรการป้องกันโรคCovid -19 เพื่อให้ภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New Normal
(๕.๖๙) วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สรุปการเฝ้ าระวัง ความปลอดภัยด้านอาหารพื้นที่จดั บริก าร
อาหารริมบาทวิถี ๒๔ แห่ง
(๕.๗๐) วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สรุปการตรวจเยีย่ มเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการ
อาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินนครพนม อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม เป้าหมายพืน้ ทีใ่ หม่ปี 2562-2563 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
ยกระดับอาหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมพืน้ ทีส่ าคัญทีส่ าคัญหลังการผ่อนปรนของ ศบค.

๘๕
(๕.๗๑) วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ สรุปการตรวจเยีย่ มเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการ
อาหาร ริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินภูเก็ต หลาดใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับอาหาร ให้
กาลังใจการพัฒนาตามมาตรการป้องกันโรคCovid-19 เพื่อให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถี
ใหม่ : New Normal
(๕.๗๒) วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ สรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารพืน้ ทีจ่ ดั บริการ
อาหารริมบาทวิถี ๙ แห่ง
(๕.๗๓) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ สรุปการตรวจเยีย่ มเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการ
อาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชุมแพ อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น พืน้ ทีต่ ้นแบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับ อาหาร
ให้กาลังใจการพัฒนาตามมาตรการป้องกันโรคCovid-19 เพื่อให้ภาคส่วนทีเ่ กี่ยวข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ
วิถใี หม่ : New Normal
(๕.๗๔) วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สรุปการตรวจเยีย่ มเสริมพลัง ยกระดับมาตรฐานการจัดการ
อาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ตลาดโต้รุ่งประตูชยั อาเภอเมือง จังหวัด แพร่
พื้นที่ต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับอาหาร ให้กาลังใจการ
พัฒนาตามมาตรการป้องกันโรคCovid-19 เพื่อให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New
Normal
(๕.๗๕) วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะทางานเพื่อจัดเตรียมการประชุมพัฒนาข้อมูลวิชาการฯ
“การจัดการความปลอดภัยการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมในพื้นทีก่ ารจัดการอาหาร
ริมบาทวิถี ตลาดประมงท่าเรือพลี อ.เมือง จ.ชลบุร”ี
(๕.๗๖) วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สรุปการประชุมพัฒนาข้อมูลวิชาการฯ “การจัดการความปลอดภัย
การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมในพื้นที่การจัดการอาหารริมบาทวิถี ตลาดประมง
ท่าเรือพลี อ.เมือง จ.ชลบุร”ี
(๕.๗๗) วันที่๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ประชุมคณะทางานการจัดการอาหารริมบาทวิถี เพื่อสรุป
ความก้าวหน้าการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยความ
ร่วมมือชมรมผูป้ ระกอบอาหารตลาดประมงท่าเรือพลีและภาคเอกชน

๘๖
(๕.๗๘) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ สรุปกฎระเบียบทีเ่ ป็ นปญั หา อุปสรรคต่อการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) เพื่อการให้สมั ภาษณ์สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)
(๕.๗๙) วันที่๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สรุปการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั ผิดชอบการขับเคลื่อน
พืน้ ทีก่ ารจัดการอาหารริมบาทวิถี ของศูนย์อนามัยและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๕.๘๐) วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
สรุปการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาข้อมูลวิชาการและ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good
Health)
(๕.๘๑) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทากลยุทธ์ กิจกรรม ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food Good Health)
(๕.๘๒) วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมติดตามการพัฒนาข้อมูลวิชาการฯ “การจัดการความ
ปลอดภัยการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมในพื้นที่การจัดการอาหารริมบาทวิถี ตลาด
ประมงท่าเรือพลี อ.เมือง จ.ชลบุร”ี
(๕.๘๓) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประชุมคณะทางานเพื่อจัดทากลยุทธ์ กิจกรรม ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food Good Health)
(๕.๘๔) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะทางานเพื่อ สรุปการจัดทากลยุทธ์ กิจกรรม ในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food Good Health)
(๖) ผูร้ บั ผิดชอบรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมสาคัญและส่งแผนการดาเนินงานเดือนละ ๑ ครัง้
(๖.๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การเตรียมจัดประชุม (Kick-off meeting) ประเด็นการขับเคลื่อน
งาน ดังนี้ ๑) การนาเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อมูลพืน้ ที่ดาเนินการ ๓) กิจกรรมและงบประมาณใน
การดาเนินงาน และ ๔)การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร“ แนวทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี “
(๖.๒) วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมที่ปรึกษา ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯและผูร้ ่วมโครงการฯ เพื่อ
วางแผนการขับเคลื่อนโครงการ / ขับเคลื่อนงาน ดังนี้ 1)การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “ แนว
ทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 2)พิจารณาประเด็นเสวนา/ผู้ดาเนินการ/
ผูร้ ่วมเสวนาอาหารริมบาทวิถี 3 รูปแบบ 3)รูปแบบการประชุมกลุ่ม/การจัดแบ่งกลุ่ม/วิทยากรประจากลุ่ม 4)
การวางแผนการเก็บข้อมูลอาหารริมบาทวิถ(ี พืน้ ทีใ่ หม่) / ติดตามการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม

๘๗
(๖.๓) วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สรุปการประชุมการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของพื้นที่เดิมและ
พืน้ ทีใ่ หม่ปี แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นประเด็น ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนอาหารริมบาทวิถี “ ปลอดภัย สร้างเสริม
สุขภาพ และสนับสนุนการท่องเทีย่ วไทย ”
(๖.๔) วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ถนนคนเดินเทศบาล
ตาบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ ทัง้ ในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สู่การพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และการขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถรี ่วมกับภาคีเครือข่ายธนาคารออม
สินทีจ่ ะพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี ห้ได้มาตรฐานและสร้างรายได้ส่ชู ุมชน
(๖.๕) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่พฒ
ั นาอาหารริมบาทวิถี และได้
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการขยายผลของระบบและกลไกในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถขี องระดับพืน้ ที่
ใหม่ และจากพื้นทีเ่ ดิมขยายไปสู่ท่ที ม่ี คี วามพร้อมภายในจังหวัด พบว่าชมรมผู้ประกอบการอาหารมีความ
เข้มแข็งและได้รบั การสนับสนุ นการพัฒนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริม
การจาหน่ ายและใช้ผ กั ผลไม้ท่ีปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และชูอ าหารพื้นถิ่นให้มอี ัต ลัก ษณ์ อ าหารเพื่อ
สุขภาพของจังหวัดสุราษฏร์ธานี สตูล ตรัง กระบี่ เชียงใหม่ ลาปาง แม่ฮ่องสอน ยโสธร และนครพนม
(๖.๖) วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ การประกาศนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริม
บาทวิถี (Kick off Street Food Good Health) ณ ตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุร ี การถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่ นการพัฒนาต้นแบบอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food Good Health) สู่กลไกการพัฒนาระดับพืน้ ที่
โดยพืน้ ทีเ่ ดิมเป็นพีเ่ ลีย้ ง(Coaching) และปจั จัยความ สาเร็จเกิดจากการบริหารจัดการโดยภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาที่ดแี ละร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ลพบุร ี ชัยนาท แพร่ และจังหวัด
ชลบุร ี
(๖.๗) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ แนวทางในการพัฒนารูปแบบการขยายผลของระบบและกลไก
ในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถขี องระดับพื้นที่ มีการจัดทา QR Code เมนู อาหารสุขภาพ การเฝ้าระวัง
วัตถุดบิ ในการปรุงประกอบอาหาร อัตลักษณ์อาหารถิ่นกับวัฒนธรรม และการศึกษาวิจยั เรื่องการจัดการ
ขยะมูลฝอยในตลาดถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอย การ
ขยายพื้นที่ต้นแบบ สู่ถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานีและถนนคนเดินเขมราช ของจังหวัดลพบุร ี
ภูเก็ต และอุบลราชธานี

๘๘
(๖.๘) วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สรุปผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถใี ห้กบั เจ้าหน้ าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพืน้ ทีเ่ ขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ จานวน ๒๕๐ คน ณ จังหวัดสงขลา ชมรมผูป้ ระกอบการตลาดเซ็นเตอร์
พอยด์ และภาคีเ ครือ ข่ายที่เ กี่ยวข้อ งผลักดัน ให้เ ทศบาลนครตรัง จะประกาศให้เ ป็ นจุดผ่ อ นผันในการ
จาหน่ ายสินค้าในที่ห รือทางสาธารณะที่ถู กต้อ งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ มีการ
แลกเปลีย่ นการขยายพืน้ ต้นแบบสู่ถนนคนเดินรถไฟอย่างเป็ นรูปธรรม และ จ.กาฬสินธุ์ ตัง้ เป้าหมายขยาย
พืน้ ที่ Street Food Model ทัง้ อาเภอให้แล้วเสร็จภายในปี ๖๔ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยใช้
ตลาดต้นยางเป็นต้นแบบ
(๖.๙)วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แนวทางการจัดบริการอาหารริมบาทวิถีของพื้นที่ พบว่า(๑)มีการ
ผลักดันให้ถนนคนเดินปายประกาศเป็ น “จุดผ่อนผัน” ตามกฎหมาย (๒)ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา
และยกระดับอาหารริมบาทวิถเี ข้มแข็ง (๓)มีการส่งเสริมการจาหน่ ายผัก ผลไม้ปลอดภัยและพัฒนาเมนู ชู
สุขภาพ (๔)เทศบาลนครสมุทรสาคร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมผูป้ ระกอบการถนน
อาหารปลอดภัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (พื้นที่
ขยาย) (๕)ถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรรี มั ย์ เป็ นถนนคนเดินที่มกี ารพัฒนาและยกระดับ มีความพร้อมเป็ น
ศูนย์การเรียนรู้ Street Food
(๖.๑๐)วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ สรุปประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ๑) การ
นาเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อมูลพืน้ ทีด่ าเนินการ ๓) กิจกรรมและงบประมาณในการดาเนินงาน และ
๔) การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนวทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริม
บาทวิถี ในช่วง สถานการณ์ COVID-๑๙ พืน้ ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุร ี แพร่ จันทบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยติดตาม
การขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถผี ่านทางช่องทางกลุ่ม Line Street Food
(๗) ประชุมคณะทางานเพื่อติดตามความก้าวกิจกรรมสาคัญและวางแผนการดาเนินงานรายเดือนๆ
ละ ๑ ครัง้ เพื่อควบคุ มกากับการดาเนินงานให้เ ป็ นไปตามแผนที่กาหนด โดยผู้รบั ผิดชอบโครงการและ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงินได้กากับการใช้จา่ ยงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด
ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ผลประชุมคือการเตรียมจัดประชุม
(Kick-off meeting) ประเด็น การขับ เคลื่อนงาน ดังนี้ ๑) การนาเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อมูล พื้น ที่
ด าเนิ น การ ๓) กิจ กรรมและงบประมาณในการด าเนิ น งาน และ ๔)การเตรีย มการจัด ประชุม เชิง ปฏิบ ัติก าร
“ แนวทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี “

๘๙
ครัง้ ที่ ๒ วัน ที่ ๙ สิง หาคม ๒๕๖๒ ณ ส านัก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า จัด ประชุ ม ที่ป รึก ษา
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯและผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ / ขับเคลื่อนงาน ดังนี้ ๑)
การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนวทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริม
บาทวิถี ๒)พิจารณาประเด็นเสวนา/ผูด้ าเนินการ/ ผูร้ ว่ มเสวนาอาหารริมบาทวิถี ๓ รูปแบบ ๓)รูปแบบการ
ประชุมกลุ่ม/การจัดแบ่งกลุ่ม/วิทยากรประจากลุ่ม ๔)การวางแผนการเก็บข้อมูลอาหารริมบาทวิถ(ี พืน้ ทีใ่ หม่)
/ ติดตามการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม
ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์
การพัฒนาอาหารริมบาทวิถขี องพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่ปี แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นประเด็น ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนอาหารริมบาทวิถี “ ปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ”
ครัง้ ที่ ๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ได้ผลการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอาหารริมบาทวิถี ถนนคนเดินเทศบาลตาบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ มิตสิ ุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ
และวัฒ นธรรม สู่ก ารการขับเคลื่อ นและพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และร่ว มกับภาคี
เครือข่ายธนาคารออมสินทีจ่ ะพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี ห้ได้มาตรฐานและสร้างรายได้ส่ชู ุมชน
ครัง้ ที่ ๕ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ได้ตดิ ตามการขับเคลื่อน
การพัฒนาพื้นที่พฒ
ั นาอาหารริมบาทวิถี และได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการขยายผลของระบบและ
กลไกในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถขี องระดับพืน้ ที่ใหม่ และจากพืน้ ทีเ่ ดิมขยายไปสู่ทท่ี ม่ี คี วามพร้อมภายใน
จังหวัด พบว่าชมรมผู้ประกอบการอาหารมีความเข้มแข็งและได้รบั การสนับสนุ นการพัฒนาจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อย่างต่อเนื่องและมีการส่งเสริมการจาหน่ ายและใช้ผกั ผลไม้ทป่ี ลอดภัย เกษตรอินทรีย์
และชูอาหารพื้นถิน่ ให้มอี ตั ลักษณ์อาหารเพื่อสุขภาพของจังหวัด สุราษฏร์ธานี สตูล ตรัง กระบี่ เชียงใหม่
ลาปาง แม่ฮ่องสอน ยโสธร และนครพนม
ครัง้ ที่ ๖ วัน ที่ ๒ ธัน วาคม ๒๕๖๒ ณ ส านัก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า (๑) ดร.สาธิต ปิ ตุ เ ตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาท
วิถี (Kick off Street Food Good Health) ณ ตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุร ี (๒)การถอดบทเรียนและ
แลกเปลีย่ นการพัฒนาต้นแบบอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food Good Health) สู่กลไกการพัฒนาระดับพืน้ ที่
โดยพืน้ ทีเ่ ดิมเป็ นพีเ่ ลีย้ ง(Coaching) (๓)ปจั จัยความ สาเร็จเกิดจากการบริหารจัดการโดยภาคีเครือข่ายการ
พัฒนาที่ดแี ละร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ลพบุร ี ชัยนาท แพร่ และจังหวัด
ชลบุร ี

๙๐
ครัง้ ที่ ๗ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ได้ผลการติดตามพื้นที่
พัฒนาอาหารริมบาทวิถีและได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการขยายผลของระบบและกลไกในการพัฒนา
อาหารริมบาทวิถขี องระดับพืน้ ที่ มีการจัดทา QR Code เมนูอาหารสุขภาพ การเฝ้าระวังวัตถุดบิ ในการปรุง
ประกอบอาหาร อัตลักษณ์อาหารถิน่ กับวัฒนธรรม และการศึกษาวิจยั เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในตลาด
ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอย มีการขยายพื้นที่ต้นแบบ
สู่ถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานีและถนนคนเดินเขมราช ของจังหวัดลพบุร ี ภูเก็ต และอุบลราชธานี
ครัง้ ที่ ๘ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า สรุปผลการประชุม
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (S t r e e t F o o d)ให้กบั เจ้าหน้าที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีเ่ ขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ จานวน ๒๕๐
คน ณ จังหวัดสงขลา (๒)ชมรมผูป้ ระกอบการตลาดเซ็นเตอร์พอยด์ และภาคีเครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้องผลักดัน
ให้เทศบาลนครตรัง จะประกาศให้เป็นจุดผ่อนผันในการจาหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะทีถ่ ูกต้องตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (๓)มีการแลกเปลีย่ นการขยายพืน้ Street Food ต้นแบบสู่ถนน
คนเดินรถไฟอย่างเป็ นรูปธรรม (๔)จ.กาฬสินธุ์ ตัง้ เป้าหมายขยายพืน้ ที่ Street Food Model ทัง้ อาเภอให้
แล้ ว เสร็ จ ภายในปี ๖ ๔เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของประชาชน โดยใช้ ต ลาดต้ น ยางเป็ นต้ น แบบ
ครัง้ ที่ ๙ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ได้ผลการติดตามพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
อาหารริมบาทวิถี และได้แนวทางในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของระดับพื้นที่ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาโมเดลพื้นทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถขี องพื้นที่ พบว่า(๑)มีการผลักดันให้ถนนคนเดินปายประกาศ
เป็ น “จุดผ่ อนผัน ” ตามกฎหมาย (๒)ภาคีเ ครือ ข่ายขับเคลื่อ นการพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถี
เข้มแข็ง (๓)มีก ารส่งเสริมการจาหน่ ายผัก ผลไม้ปลอดภัยและพัฒนาเมนู ชูสุขภาพ (๔)เทศบาลนคร
สมุทรสาคร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และชมรมผูป้ ระกอบการถนนอาหารปลอดภัยและภาคี
เครือข่ายทีเ่ กี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (พืน้ ที่ขยาย) ๕)ถนนคนเดินเซราะ
กราว จ.บุรรี มั ย์ เป็ นถนนคนเดินทีม่ กี ารพัฒนาและยกระดับ มีความพร้อมเป็ นศูนย์การเรียนรู้ Street Food
ครัง้ ที่ ๑๐ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็น การขับ เคลื่อ นงาน ดัง นี้ ๑) การนาเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อ มูล พื้นที่ด าเนิ น การ ๓)
กิจกรรมและงบประมาณในการดาเนินงาน และ ๔) การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ในช่วง สถานการณ์ COVID-๑๙ พืน้ ที่จงั หวัด
สุพรรณบุร ี แพร่ จันทบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถผี ่านทางช่องทางกลุ่มLine Street Foodซึง่ มีสมาชิกจานวน ๒๑๐ คนพืน้ ที่ Street Food ๒๔ แห่ง

๙๑
ครัง้ ที่ ๑๑ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็น การขับ เคลื่อ นงาน ดัง นี้ ๑) การนาเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อ มูล พื้นที่ด าเนิ น การ ๓)
กิจกรรมและงบประมาณในการดาเนินงาน และ ๔) การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ในช่วง สถานการณ์ COVID-๑๙ พืน้ ที่จงั หวัด
สุพรรณบุร ี แพร่ จันทบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ โดยติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถผี ่านทางช่องทางกลุ่มLine Street Foodซึง่ มีสมาชิกจานวน ๒๑๐ คนพืน้ ที่ Street Food ๒๔ แห่ง
ครัง้ ที่ ๑๒ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประชุมผูร้ บั ผิดชอบโครงการและคณะทางาน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการฯ รองรับการเบิกจ่ายงวดเงินที่
2 ดังนี้(๑.๑)การพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดับพื้นที่การดาเนินงานอาหาร ริม
บาทวิถตี น้ แบบ ครัง้ ที่ ๒ (ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จานวน ๑ ครัง้ (๑.๒)ติดตามการพัฒนา
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายเดิม พืน้ ทีใ่ หม่และพืน้ ทีข่ ยาย จานวน ๑๐ แห่ง
(๑.๓)การสุ่ ม ติ ด ตามประเมิน ผลการ
พัฒนาต้นแบบแหล่งจาหน่ ายผัก ผลไม้ปลอดภัย (๑.๔)การจัดเตรียมข้อมูลจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
ความรูด้ า้ นสุขภาพเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
ครัง้ ที่ ๑๓ วันที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อ นงาน ดังนี้ ๑) สรุปผลการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ จ.ชัยนาท , ตลาดน้ ากรุงเก่า วัดท่าการ้องจ.พระนครศรีอยุธยา ,
ถนนคนเดินแพรกษา จ.สมุทรปราการ, ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชัยภูม ิ ,ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชุมแพ จ.
ขอนแก่น และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร
ประชาชน และผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๒๐
แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
ครัง้ ที่ ๑๔ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ ๑)สรุปการจัดการประชุม เชิงปฏิบตั ิการพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณา
การในการขยายผลระดับพืน้ ทีก่ ารจัดบริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ต้นแบบ ครัง้ ที่
๒ (ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สร้างเสริมสุ ขภาพ และสนับสนุ นการ
ท่องเทีย่ วไทย) ณ โรงแรมดวงตะวัน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๒)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
การป้องกันCOVID-19 พืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๒๐
แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.

๙๒
ครัง้ ที่ ๑๕ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อ นงาน ดังนี้ ๑) สรุปผลการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถี ถนนคนเทศบาลเมืองนครพนม ,ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต และ๒)การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้ บริโภคใน
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
ครัง้ ที่ ๑๖ วันที่ ๒ ตุล าคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ ๑)ติดตามความก้าวหน้าการออกแบบเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
และประเมินผลข้อมูลความรู้ ความเข้าใจความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Literacy) และความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภคที่มาใช้บริการพื้นที่จดั บริการอาหาร ริมบาทวิถี และการเก็บข้อ มูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการดาเนินการพัฒนาพื้นที่จดั บริการอาหาร
ริมบาทวิถี ๒)สรุปผลการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ถนนคน
เทศบาลเมืองชุมแพ ,ถนนสายอาหารปลอดภัย โต้รุ่ง ประตูชยั อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ และ๓)การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้ บริโภคใน
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
ครัง้ ที่ ๑๗ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อนงาน ดังนี้ ๑)การคืนข้อ มูล เพื่อ พัฒนาข้อ มูล วิชาการ การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใส่
อาหารในพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถ ี ตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุร ี ๒)สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) สัมภาษณ์คณะเจ้าหน้าทีส่ านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ทีร่ บั ผิดชอบการ
โครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับ อาหารริมบาทวิถี เพื่อการศึกษาวิจยั ในโครงการ “การปลดล็อคกฎระเบียบ
ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของไทย” ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action) ซึ่งครอบคลุมถึงสาขาด้านเกษตรอาหารและ
การแพทย์สุขภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระบุกฎระเบียบทีเ่ ป็ น อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของ
ประเทศไทย และจัดทาข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ และ๓)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผูป้ ระกอบการอาหาร ประชาชน และผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหาร
ริมบาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook
โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.

๙๓
ครัง้ ที่ ๑๘ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อ นงาน ดังนี้ ๑)สรุป การประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาข้อ มูล วิชาการและข้อเสนอเชิง
นโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ๒)การ
สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินตามรายงานฉบับสมบูรณ์ ๓)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
การป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคในพื้นที่จดั บริการอาหารริม
บาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food / Facebook
โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
(๘)มีการประชุมคณะบริหารจัดการเพื่อรายงานความก้าวหน้า ติดตามและวางแผนการขับเคลื่อน
โครงการทุก ๓ เดือน
ครัง้ ที่ ๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เพื่อสรุปผลการจัดประชุม
(Kick-off meeting) ร่วมกับทีมที่ปรึกษา ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯและผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อปรึกษาหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อนงาน ผลการประชุมได้ขอ้ เสนอแนะการขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี นพืน้ ที่
ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เพื่อ จัดประชุมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษา ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯและผู้ร่วมโครงการฯ เพื่อ
ปรึกษาหารือประเด็นการขับเคลื่อนงาน เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการจัดประชุมเพื่อพัฒนาเป็ นระบบ
และกลไกในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถใี นระดับพื้นที่ รวมถึงนโยบายในการขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
สาธารณสุข
ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เพื่อปรึกษาหารือประเด็นการ
ขับเคลื่อ นงาน ดังนี้ ๑) การนาเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อ มูล พื้นที่ดาเนินการ ๓) กิจกรรมและ
งบประมาณในการดาเนินงาน และ ๔) การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี โดยผลการประชุมมีมติในการกาหนดแนวทางการประชุม
คณะทางานพัฒนาและยกระดับการพัฒนาอาหารริมบาทวิถรี วมถึงร่างประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอาหาร
ริมบาทวิธเี พื่อกาหนดเป็นยโยบายในระดับประเทศต่อไป
ครัง้ ที่ ๔ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เพื่อปรึกษาหารือประชุม
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการและคณะทางาน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนโครงการฯ รองรับการเบิกจ่ายงวดเงินที่ 2 ดังนี้
(๑.๑)การพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดับพื้นที่การดาเนินงานอาหาร ริมบาทวิถี
ต้นแบบ ครัง้ ที่ ๒ (ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จานวน ๑ ครัง้ (๑.๒)ติดตามการพัฒนาพืน้ ที่
เป้าหมายเดิม พืน้ ทีใ่ หม่และพืน้ ทีข่ ยาย จานวน ๑๐ แห่ง (๑.๓)การสุ่ ม ติ ด ตามประเมิน ผลการพัฒ นา

๙๔
ต้นแบบแหล่งจาหน่ ายผัก ผลไม้ปลอดภัย (๑.๔)การจัดเตรียมข้อมูลจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้
ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย (๑.๕)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคในพืน้ ที่จดั บริการ
อาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food /
Facebook โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
ครัง้ ที่ ๕ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า เพื่อปรึกษาหารือประเด็นการ
ขับเคลื่อนงาน ดังนี้ ๑) สรุปผลการติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
ถนนคนเทศบาลเมือ งนครพนม ,ถนนคนเดินภูเ ก็ต หลาดใหญ่ จ.ภูเ ก็ต ๒)การจัดเตรียมข้อ มูล จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรูด้ า้ นสุขภาพเพื่อปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย และ
๓)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผูป้ ระกอบการอาหาร ประชาชน และ
ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม
Line Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
ครัง้ ที่ ๖ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สานักสุ ขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ปรึกษาหารือ
ประเด็นการขับเคลื่อ นงาน ดังนี้ ๑)สรุป การประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาข้อ มูล วิชาการและข้อเสนอเชิง
นโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) ๒)
ความก้า วหน้ าการสรุปรายงานความก้าวหน้ าผลการดาเนิ นตามรายงานฉบับสมบูรณ์ ๓)การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคใน
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
(๙) รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานกิจกรรมสาคัญแบบรายเดือน ต่อ สสส.
ครัง้ ที่๑ วัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดประชุม (Kick-off meeting) ร่ว มกับทีมที่ปรึกษา
ผู้รบั ผิดชอบโครงการฯและผู้ร่ว มโครงการฯ เพื่อ ปรึกษาหารือ ประเด็นการขับเคลื่อ นงาน ดังนี้ ๑) การ
นาเสนอรายละโครงการฯ ๒) ฐานข้อมูลพืน้ ทีด่ าเนินการ ๓) กิจกรรมและงบประมาณในการดาเนินงาน และ
๔) การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนวทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริม
บาทวิถี

๙๕
ครัง้ ที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จัดประชุมทีป่ รึกษา ผูร้ บั ผิดชอบโครงการฯและผูร้ ่วมโครงการฯ
เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ / ขับเคลื่อนงาน ดังนี้ ๑)การเตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “ แนว
ทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ๒)พิจารณาประเด็นเสวนา/ผูด้ าเนินการ/
ผู้ร่วมเสวนาอาหารริมบาทวิถี ๓ รูปแบบ๓)รูปแบบการประชุมกลุ่ม/การจัดแบ่งกลุ่ม/วิทยากรประจากลุ่ม
๔)การวางแผนการเก็บข้อมูลอาหารริมบาทวิถ(ี พืน้ ทีใ่ หม่) / ติดตามการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ดิม
ครัง้ ที่ ๓ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการอาหารริมบาทวิถี (Street
Food) เพื่อการพัฒนามาตรฐานและยกระดับต้นแบบอาหารริมบาทวิถี เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการณ์การ
พัฒนาอาหารริมบาทวิถี ของพื้นทีเ่ ดิมปี ๒๕๖๑ จานวน ๑๒ แห่ง และพืน้ ที่ใหม่ปี๒๕๖๒ จานวน ๑๒ แห่ง
รวมผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๑๔๐ คน โดยด้านวิชาการและแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นประเด็น ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนอาหารริมบาทวิถี “ ปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุ นการท่องเทีย่ วไทย ” , จุดเปลีย่ น
และโอกาส การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี และด้านกิจกรรมกระบวนการและการถอดบทเรียนอาหารริมบาท
วิถี ผ่านการทบทวนตนเองผ่าน who am I , การเขียนสะท้อนย้อนคิด Reflexive Writing และการจัดการ
ความรุผ้ ่านผีเสือ้ ถอดบทเรียน
ครัง้ ที่ ๔ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๑) สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุร ี กรมอนามัย และ สสจ. สมุทรปราการ
ร่วมศึกษา/แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะบบกลไกการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food) เบิกฤกษ์ลงพืน้ ทีเ่ ป็ น
แห่งแรกทีถ่ นนคนเดินเทศบาลตาบลแพรกษา จ.สมุทรปราการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาการจัดอาหารริม
บาทวิถที งั ้ ในด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สู่การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี
๒) การประชุมร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาหารริมบาทวิถี (Street Food)
เพื่อการพัฒนามาตรฐานและยกระดับต้นแบบอาหารริมบาทวิถี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนา
อาหารริมบาทวิถแี ละวางแผนการทางานร่วมกันของกรมอนามัยและธนาคารออมสิน ในพืน้ ทีเ่ ดิมปี ๒๕๖๑
จานวน ๑๒ แห่ง และพืน้ ทีใ่ หม่ปี ๒๕๖๒ จานวน ๑๒ แห่ง และวางแผนเสนอผุบ้ ริหาร ทัง้ สองหน่ วยงานใน
การสนับสนุนผูป้ ระกอบการอาหารริมบาทวิถใี นการพัฒนาแผงลอยจาหน่ายอาหารให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป
ครัง้ ที่ ๕ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๑) สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ , ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา สสจ.เชียงใหม่ , สสจ.ลาปาง ,สสจ.สุราษฏร์ธานี, สสจ.ตรัง เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครลาปาง เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี เทศบาลนครตรัง และชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัด
เชียงใหม่ ลาปาง สุราษฏร์ธานี และตรัง ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และศึกษาระบบและ
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กลไกการขยายพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี ในพื้นที่เดิม จ.สุราษฏร์ธานี ถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า)
ขยายพื้นทีไ่ ปยัง “ตลาดท่าเรือเกาะ” / จ.ตรัง ถนนเซ็นเตอร์พอยด์ ขยายพืน้ ที่ไปยัง “ถนนคนเดินสถานี
รถไฟตรัง” ส่วน จ.เชียงใหม่ และลาปาง ยังอยูร่ ะหว่างการคัดเลือกพืน้ ทีท่ จ่ี ะขยายภายในจังหวัด
๓) ส านั ก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า ศู น ย์อ นามัย ที่ ๑ เชีย งใหม่ ,ศู น ย์อ นามัย ที่ ๘ อุ ด รธานี ,
ศู น ย์ อ นามัย ที่ ๑๐ อุ บ ลราชธานี ศู น ย์ อ นามัย ที่ ๑๑นครศรีธ รรมราช ศู น ย์ อ นามัย ที่ ๑๒ ยะลา
สสจ.แม่ฮ่องสอน ,สสจ.นครพนม,สสจ.ยโสธร, สสจ.กระบี่ ,สสจ.สตูล, เทศบาลตาบลปาย เทศบาลเมือง
นครพนม เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลตาบลละงู และชมรมผู้ประกอบการอาหาร
จังหวัดแม่ฮ่องสอน นครพนม ยโสธร กระบี่ และสตูล ร่วมศึกษาสถานการณ์และถอดเรียนระบบและกลไก
การจัดการพืน้ ทีบ่ ริการอาหารริมบาทวิถี (พืน้ ทีใ่ หม่)ถนนคนเดินปาย ถนนคนเดินนครพนม ตลาดโต้รุ่ง(ข้าง
เทศบาลยโสธร) ถนนคนเดินกระบี่ และตลาดเย็น เย็น
ครัง้ ที่ ๖ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑)สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ , ศูนย์อนามัยที่ ๔
สระบุร ี , ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุร ี , ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุร,ี สสจ.ประจวบคีรขี นั ธ์ , สสจ.ลพบุร ี ,
สสจ.ชัยนาท, สสจ.แพร่,สสจ.ชลบุร,ี เทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์, เทศบาลตาบลลานารายณ์ ,เทศบาล
ตาบลวัดสิงห์,เทศบาลเมืองแพร่, เทศบาลเมืองชลบุร ี และชมรมผูป้ ระกอบการอาหารจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ลพบุร ี ชัยนาท แพร่และชลบุร ี ร่วมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และศึกษาระบบและกลไกการ
ขยายพื้น ที่จ ดั บริก ารอาหารริม บาทวิถี ในพื้น ที่เ ดิม จ.ชลบุ ร ีแ ละพื้น ที่ใ หม่ ถนนคนเดินเทศบาลเมือ ง
ประจวบคีรขี นั ธ์ ตลาดโต้รงุ่ เทศบาลตาบลลานารายณ์ ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ ตลาดโต้รงุ่ ประตูชยั
ครัง้ ที่ ๗ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
๑) เทศบาลตาบลตาบลลานารายณ์ ร่วมกับศู นย์อนามัยที่ ๔ สระบุร ี สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลพบุร ี โรงพยาบาลชัยบาดาล และภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จ.ลพบุร ี จัดมหกรรม Street Food (อาหาร
ริม บาทวิถี) และอาหารสะอาด รสชาติอ ร่อ ย โดยมี ดร.สาธิต ปิ ตุ เ ตชะ รัฐมนตรีช่ ว ยว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน มอบป้าย อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ป้าย
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)
๒) กระบวนการพัฒนา อาหารริมบาทวิถี (Street food Good Health) ถนนคนเดินภูเก็ต หลาด
ใหญ่ นาโดยผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต กรมอนามัย สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์ โรงพยาลวชิระภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วทิ ยาเขตภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เเละชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ยกระดับมาตรฐาน อาหารริมบาทวิถขี องประเทศ
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เพื่อการพัฒนาที่ยงั ยืน โดยการจัดทา QR Code เมนู อาหารสุขภาพ การเฝ้าระวังวัตถุ ดบิ ในการปรุง
ประกอบอาหาร อัตลักษณ์อาหารถิน่ กับวัฒนธรรม และการศึกษาวิจยั เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในตลาด
ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ โดยเก็บข้อมูลประเภทและปริมาณของขยะมูลฝอย
๓) วัน ที่ ๑๗ ธธัน วาคม ๒๕๖๒ ตลาดโต้รุ่ ง คุ ณ ภาพ(ถนนราชบุ ต ร) อ.เมือ ง จ.อุ บ ลราชธานี
นายเรวัต อารีรอบ ผูช้ ่วยเลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยแพทย์หญิงพรรณพิมล
วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย มอบป้าย Street Food Good Health(อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ) ป้าย
Clean Food Good Taste(อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) กว่าจะถึงวันนี้ตอ้ งขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่
เกาะติด การพัฒ นา ประสาน สนับ สนุ น ความร่ว มมือ อย่า งใกล้( เทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ส านัก งาน
สาธารณสุ ข จัง หวัด อุ บ ลราชธานี ศูน ย์อ นามัย ที่ ๑๐ อุ บ ลราชธานี แ ละชมรมผู้ป ระกอบการตลาดโต้รุ่ง
คุณภาพ)
ครัง้ ที่ ๘ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๑) วัน ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ศู น ย์อ นามัย ที่ ๑๒ ยะลา ร่ว มกับ ส านัก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food)ให้กับ
เจ้าหน้าที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒
จานวน ๒๕๐ คน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่ดาเนินการ ๑
จังหวัด ๑ Street Food Model
๒) วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง ศูนย์อนามัยที่
๑๒ ยะลา ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจัง หวัดตรังและชมรมผู้ประกอบการตลาดเซ็นเตอร์พอยด์ จัด
มหกรรมอาหารริมบาทวิถี Street Food “เทศกาลอาหารรื่นรมย์ คนกินเส้น” ณ ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์ ถนน
รืน่ รมย์ เทศบาลนครตรัง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี นายเรวัต อารีรอบ ผูช้ ่วยเลขานุ การรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ธีวนั ดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็ นประธานเปิดงาน และ
มอบป้าย อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
(Clean Food Good Taste) สาธิตเมนู ยาผักกูด เพื่อสุขภาพ อีกทัง้ ยังได้ต รวจเยีย่ มการพัฒนาถนนคนเดิน
รถไฟ ซึ่งเป็ น Street Food พื้นที่ขยายของจังหวัดตรัง โดยนารูปแบบการพัฒนาทัง้ 4 มิตไิ ปพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
๓) วัน ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ตลาดต้น ยาง เทศบาลต าบลต้น ยาง อ.ยางตลาด จ.กาฬสิน ธุ์
นายเรวัต อารีรอบ ผูช้ ่วยเลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ธีวนั ดา
รองอธิบดีกรมอนามัย มอบป้าย Street Food Good Health(อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ) ป้าย Clean
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Food Good Taste(อาหารสะอาด รสชาติอร่อย) และลงนามความร่วมมือ(MOU)หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาให้เป็ นอาเภอ Street Food Model ผลการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหาร ริมบาทวิถกี ว่า ๒ ปี
แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ระหว่างภาคีเ ครือ ข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภค เพื่อพัฒนา Street
Food ให้มคี วาม เพื่อสุขภาพทีด่ ขี องพีน่ ้องประชาชน
๔) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.สาธิต ปิ ตุเตชะ รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยีย่ มให้
กาลังใจในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน "ตลาดนวัตวิ ถิ ที ่าเรือคลองคาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ "ซึง่ เป็ น
พืน้ ทีข่ ยายการพัฒนาและยกระดับ
๕) วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ยะลา เทศบาลนครยะลาและเมืองพัทลุง จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนการการดาเนินงานอาหาร
สุขาภิบาลริมบาทวิถี (Street Food) เพื่อพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการอาหารและยกระดับการพัฒนา “ถนน
คนเดินเทศบาลเมืองพัทลุง ” และ “แผงขายอาหารสนามช้าง” ตามเกณฑ์การพัฒนาทัง้ ๔ มิติ
ครัง้ ที่ ๙ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๑) วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
สานักงานเทศบาลตาบลปาย โรงพยาบาลปาย สานักงานสาธารณสุขอาเภอปายและสภาถนนคนเดินปาย
ประชุมและติดตามการพัฒนายกระดับอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ณ ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน
พบว่ามีการผลักดันให้ถนนคนเดินปายประกาศเป็ น “จุดผ่อนผัน” ตามกฎหมาย มีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐาน Clean Food Good Taste ประมาณร้อยละ ๖๐ มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครัง้ มีอตั ลักษณ์อาหารพืน้ ถิน่ (ไทใหญ่) และอาหารนานาชาติ
๒) วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สาธิต ปิ ตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็ นประธานการตรวจเยีย่ มการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (พื้นที่ขยาย) ณ ถนนอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมทัง้ มอบ
ป้าย อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean
Food Good Taste) ป้ายเมนูชสู ุขภาพ ซึง่ เป็ น Street Food พืน้ ทีข่ ยายของศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุร ี โดยนา
รูปแบบการพัฒนาทัง้ ๔ มิตไิ ปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
๓) วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๐
อุ บ ลราชธานี ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ยโสธร ส านั ก งานเทศบาลเมือ งยโสธรและคณะท า งาน
ผู้ประกอบการค้าโต้รุ่ง(ข้างเทศบาล) ประชุมและติดตามเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับ

๙๙
อาหารริมบาทวิถี (Street Food)พืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒ พบว่ามีการจัดระเบียบการจาหน่ ายสินค้า
มีการอบรมผูส้ มั ผัสอาหาร ปรับเปลีย่ นภาชนะปลอดภัย และมีการจัดการเศษอาหารก่อนทิง้
๔) วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนิตพล ไชยนันท์ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และนายแพทย์ดนัย ธีวนั ดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เพลิดเพลิน วัฒนธรรมอีสาน”
ซึง่ Street Food Model ของประเทศไทย
ครัง้ ที่ ๑๐ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๑) วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่
สานักงานเทศบาลตาบลปาย โรงพยาบาลปาย สานักงานสาธารณสุขอาเภอปายและสภาถนนคนเดินปาย
ประชุมและติดตามการพัฒนายกระดับอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ณ ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน
พบว่ามีการผลักดันให้ถนนคนเดินปายประกาศเป็ น “จุดผ่อนผัน” ตามกฎหมาย มีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐาน Clean Food Good Taste ประมาณร้อยละ ๖๐ มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครัง้ มีอตั ลักษณ์อาหารพืน้ ถิน่ (ไทใหญ่) และอาหารนานาชาติ
๒) วันที่ ๑๗ กุ มภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สาธิต ปิ ตุเ ตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
พร้อมด้วย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เป็ นประธานการตรวจเยีย่ มการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (พื้นที่ขยาย) ณ ถนนอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุ ทรสาคร พร้อมทัง้ มอบ
ป้าย อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean
Food Good Taste) ป้ายเมนู ชูสุขภาพ ซึง่ เป็ น Street Food พืน้ ทีข่ ยายของศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุร ี โดย
นารูปแบบการพัฒนาทัง้ ๔ มิตไิ ปพัฒนาและยกระดับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
๓) วัน ที่ ๒๑ กุ ม ภาพัน ธ์ ๒๕๖๓ ส านั ก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า ร่ ว มกับ ศู น ย์อ นามัย ที่ ๑๐
อุ บ ลราชธานี ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ยโสธร ส านั ก งานเทศบาลเมือ งยโสธรและคณะท างาน
ผู้ประกอบการค้าโต้ รุ่ง(ข้างเทศบาล) ประชุมและติดตามเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับ
อาหารริมบาทวิถี (Street Food)พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒ พบว่ามีการจัดระเบียบการจาหน่ ายสินค้า
มีการอบรมผูส้ มั ผัสอาหาร ปรับเปลีย่ นภาชนะปลอดภัย และมีการจัดการเศษอาหารก่อนทิง้
๔) วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และนายแพทย์ดนัย ธีวนั ดา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เพลิดเพลิน วัฒนธรรมอีสาน”
ซึง่ Street Food Model ของประเทศไทย

๑๐๐
ครัง้ ที่ ๑๑ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
๑) วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย จัดประชุมคณะทางาน
ขับเคลื่อ นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ครัง้ ที่ 1/2563 โดยมี ดร.สาธิต ปิ ตุ เ ตชะ
รัฐ มนตรีช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ที่ป รึก ษาและแพทย์ห ญิง พรรณพิม ล วิปุล ากร อธิบ ดี
กรมอนามัย เป็ น ประธานการประชุ ม ฯ คณะกรรมการประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานราชการ รัฐ วิส ากิ จ
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
๒) วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายกุลวัชร หงส์คู ทีป่ รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็ นประธานในพิธเี ปิ ดงาน “การพัฒนาและยกระดับถนนอาหารริมบาทวิถี ณ ถนนอาหารขุนไกรไนท์ฟ๊ ู ด
จังหวัดสุพรรณบุร”ี พร้อมด้วย นพ. ดนัย ธีวนั ดา รองอธิบดีกรมอนามัย และนายสมศักดิ ์ ศิรวิ นารังสรรค์
ผู้อานวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ให้เกีย รติร่วมงานฯ โดยมี นายนพฤทธิ ์ ศิรโิ กศล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุร ี นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุร ี สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุร ี หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมผู้ประกอบการจาหน่ ายอาหารจังหวัดสุพรรณบุร ี
สมาคมแผงลอยจ าหน่ า ยอาหารจัง หวัด สุ พ รรณบุ ร ี และชมรมผู้ป ระกอบการตลาดสดน่ า ซื้อ จัง หวัด
สุพรรณบุร ี ให้การต้อนรับ โดยทีป่ รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบป้ายอาหารสะอาด
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ(Street Food Good Health) ให้แก่เทศบาลเมืองสุพรรณบุร ี พร้อมทัง้ มอบป้าย
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และมอบป้าย “เมนู ชูสุขภาพ” ให้แก่แผงลอย
จาหน่ ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว หลังจากนัน้ ได้เดินเยีย่ มเสริมพลังพื้นที่
ถนนอาหารริมบาทวิถตี ้นแบบและพบปะผูป้ ระกอบการ รวมทัง้ มอบชุดความรู้ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ”
และผลิต ภัณ ฑ์ทาความสะอาดมือ รณรงค์ก ารป้อ งกัน ไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนที่ม าใช้บริการ
ณ ถนนอาหารขุนไกรไนท์ฟ๊ ูด
๓) วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑
เชียงใหม่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สานักงานเทศบาลเมืองแพร่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร
จังหวัดแพร่และชมรมผูป้ ระกอบการตลาดโต้รุ่ง(ประตูชยั ) จังหวัดแพร่ ประชุมและติดตามเพื่อพัฒนาระบบ
และกลไกการพัฒนายกระดับอาหารริมบาทวิถี (Street Food)พืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒
๔) วัน ที่ ๒๐ มีน าคม ๒๕๖๓ ส านักสุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า ร่ว มกับ ศู นย์อ นามัย ที่ ๕ ราชบุ ร ี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ สานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ชมรมผูป้ ระกอบการถนนคนเดินเทศบาลเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ ประชุม

๑๐๑
และติดตามเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับอาหารริมบาทวิถี (Street Food)พื้นที่เป้าหมาย
ใหม่ ปี ๒๕๖๒
ครัง้ ที่ ๑๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๑)
วัน ที่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ส านั ก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า กรมอนามัย เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ ารป้องกัน COVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคใน
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๑๐ แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook
ครัง้ ที่ ๑๓ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑) วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประชุมผูร้ บั ผิดชอบโครงการและคณะทางาน เพื่อวางแผนขับเคลื่อน
โครงการฯ รองรับการเบิกจ่ายงวดเงินที่ ๒ ดังนี้
(๑.๑)การพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดับพื้นที่การดาเนินงานอาหารริม
บาทวิถตี น้ แบบ ครัง้ ที่ ๒ (ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จานวน ๒ ครัง้
(๑.๒)ติดตามการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเดิม พืน้ ทีใ่ หม่และพืน้ ทีข่ ยาย จานวน ๑๐ แห่ง
(๑.๓)การสุ่มติดตามประเมินผลการพัฒนาต้นแบบแหล่งจาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย
(๑.๔)การจัด เตรีย มข้อ มูล จัด ท าสื่อ ประชาสัม พัน ธ์ส่ ง เสริม ความรู้ด้า นสุ ข ภาพเพื่อ ปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมเพิม่ การบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
(๑.๕)การพัฒนาข้อมูลวิชาการและข้อมูลเสนอเชิงนโยบายในการสนับสนุ น การขับเคลื่อนให้เกิด
มาตรการหรือนโยบายทีส่ ่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผัก ผลไม้ทป่ี ลอดภัยอย่างเพียงพอ
(๑.๖)จัดทา(ร่าง)TOR การศึกษาวิจยั ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์จากการดาเนินงานการ
พัฒนาอาหารริมบาทวิถี
๒) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย จัดประชุม Video
Conference ผ่านช่องทาง Webex Meetings เพื่อประชุมแนวทางการดาเนินงานพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถ(ี ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถปี ลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ
และสนับสนุนการท่องเทีย่ วไทย) ณ ห้องประชุมทรวง เหลีย่ มรังสี สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า อาคาร ๓
ชัน้ ๓ กรมอนามัย เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ านวน 23 พืน้ ที่ (ติดภารกิจ ๑ พืน้ ที)่
๓) วัน ที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ส านั ก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า กรมอนามัย เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคใน

๑๐๒
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี( Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๑๐ แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook โดยได้รบั สนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
ครัง้ ที่ ๑๔ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สานักงานเทศบาลตาบลวัดสิงห์และชมรมผูป้ ระกอบการถนน คนเดิน
บ้านวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ประชุมและติดตามเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับอาหารริมบาท
วิถี (Street Food)พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่ามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี ๔ มิติ ทัง้ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เสริมมาตรการป้องกันโรค ติดเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า(COVID-19)
๒) วัน ที่ ๖ มิถุ น ายน ๒๕๖๓ ส านัก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า ร่ว มกับ ศู น ย์อ นามัย ที่ ๔ สระบุ ร ี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม วัดท่าการ้อง
และชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ ากรุงเก่า วัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมและติดตามเพื่อ
พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับอาหารริมบาทวิถี (Street Food)พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๑
พบว่ามีก ารพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ๔ มิติ ทัง้ ด้านสุ ขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรม เสริมมาตรการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า(COVID-19)
๓) วัน ที่ ๖ มิถุ น ายน ๒๕๖๓ ส านั ก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า ร่ว มกับ ศู น ย์อ นามัย ที่ ๖ ชลบุ ร ี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สานักงานเทศบาลตาบลแพรกษา และชมรมผูป้ ระกอบการถนน
คนเดินแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมและติดตามเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับ
อาหารริมบาทวิถี (Street Food)พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่ามีการพัฒนาตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ๔ มิติ ทัง้ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เสริมมาตรการป้องกัน
โรค ติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
๔) วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ สานักงานเทศบาลเมืองชัยภูม ิ และชมรมผู้ประกอบการถนนคนเดิน
เทศบาลเมือ งชัยภูม ิ ประชุมและติดตามเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับอาหารริมบาทวิถี
(Street Food)พืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบว่ามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาท
วิถี ๔ มิติ ทัง้ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เสริมมาตรการป้องกันโรค ติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ า
(COVID-19)

๑๐๓
๕) วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สานักงานเทศบาลเมืองชุมแพ และชมรมผูป้ ระกอบการถนนคนเดิน
เทศบาลเมืองชุมแพ ประชุมและติดตามเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนายกระดับอาหารริมบาทวิถี
(Street Food)พืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ ปี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่ามีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ริมบาทวิถี ๔ มิติ ทัง้ ด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เสริมมาตรการป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโค
โรน่า(COVID-19)
ครัง้ ที่ ๑๕ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑) วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข เป็ นประธานการตรวจเยีย่ มเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ
(Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ เทศบาลตาบลวัดสิงห์ อาเภอวัดสิงห์ จังหวัด
ชัยนาท พืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ ปี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนายกระดับอาหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมพืน้ ทีส่ าคัญหลังการผ่อนปรนของ ศบค.ตามมาตรการ
ป้องกันโรคCovid-19 เพื่อให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New Normal
๒) วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์เ ธียรชัย สุ ว รรณเพ็ญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธานการตรวจเยีย่ มเสริมพลัง ยกระดับมาตรฐานการจัดการอาหารริมบาทวิถี
ต้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ตลาดน้ ากรุงเก่ า วัดท่าการ้อง ตาบลบ้านป้อม อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนา
ยกระดับ อาหาร รวมถึง การเตรียมความพร้อ มพื้น ที่ส าคัญ ที่ส าคัญ หลังการผ่ อ นปรนของ ศบค. ตาม
มาตรการป้องกันโรค Covid-19 เพื่อให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New Normal
๓) วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม 2563 สานักสุ ขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย จัดการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาระบบและกลไกเชิงบูรณาการในการขยายผลระดับพืน้ ทีก่ ารจัดบริการอาหาร ริมบาท
วิถี (Street Food Good Health) ต้นแบบ ครัง้ ที่ ๒ (ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี
ปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุ นการท่องเที่ยวไทย) ณ โรงแรมดวงตะวัน อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
๔) วัน ที่ ๑-๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ส านั ก สุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า กรมอนามัย เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคใน
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี( Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๒๐ แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.

๑๐๔
ครัง้ ที่ ๑๖ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
๑) วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.สาธิต ปิ ตุเ ตชะ รัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข และ
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยีย่ มเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการอาหารริม
บาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินเทศบาลตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อ นนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนายกระดับอาหาร และให้กาลังใจการพัฒนาตามมาตรการป้องกันโรคCovid -19 เพื่อให้ภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New Normal
๒) วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ ๘
อุดรธานีและสานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ตรวจเยี่ยมเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการ
อาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินนครพนม อาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม เป้าหมายพื้นทีใ่ หม่ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนายกระดับอาหาร รวมถึงการเตรียมความพร้อมพืน้ ทีส่ าคัญทีส่ าคัญหลังการผ่อนปรนของ ศบค. ตาม
มาตรการป้องกันโรค Covid-19 เพื่อให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New Normal
๓) วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวัชรพงศ์ คูวจิ ติ รสุวรรณ เลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข และนายเรวัต อารีรอบ ผูช้ ่วยเลขานุ การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็ นประธานการ
ตรวจเยีย่ มเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการอาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ
ถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ระบบและกลไกการพัฒนายกระดับอาหาร ให้กาลังใจการพัฒนาตามมาตรการป้องกันโรคCovid-19 เพื่อให้
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New Normal
๔) วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม 2563 สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรูก้ ารป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคในพืน้ ที่จดั บริการ
อาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้จานวน #Q แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food /
Facebook โดยได้รบั การสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จาก สสส.
ครัง้ ที่ ๑๗ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
๑)วัน ที่ ๘ กัน ยายน ๒๕๖๓ ประชุ ม ติด ตามความก้า วหน้ า การออกแบบเครื่อ งมือ เก็บ ข้อ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล และประเมินผลข้อมูลความรู้ ความเข้าใจความรอบรูด้ ้านสุขภาพ (Health Literacy) และ
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภคที่มาใช้บริการพื้นทีจ่ ดั บริการอาหาร ริมบาทวิถี และการ

๑๐๕
เก็บข้อ มูล และวิเ คราะห์ข้อ มูล เพื่อ ประเมินผลกระทบเชิง เศรษฐศาสตร์จากการดาเนิน การพัฒนาพื้น ที่
จัดบริการอาหารริมบาทวิถี ณ ห้องประชุมทรวง เหลีย่ มรังสี สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย
๒)วัน ที่ ๑๘ กัน ยายน ๒๕๖๓ นายธนิ ต พล ไชยนัน ท์ ที่ป รึก ษารัฐ มนตรีช่ ว ยว่ า การกระทรวง
สาธารณสุข(ดร.สาธิต ปิ ตุเตชะ) นพ.ดนัย ธีวนั ดา รองอธิบดีกรมอนามัย และนายสมศักดิ ์ ศิรวิ นารังสรรค์
ผูอ้ านวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการจัดการ
อาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชุมแพ อาเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น พื้นที่เป้าหมายปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไกการ
พัฒนายกระดับอาหาร และให้กาลังใจการพัฒนาตามมาตรการป้องกันโรคCovid -19 เพื่อให้ภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New Normal
๓) วัน ที่ ๒๔ กัน ยายน ๒๕๖๓ นพ.เธีย รชัย สุ ว รรณเพ็ญ คณะที่ป รึก ษารัฐ มนตรีช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิ ตุเตชะ) เป็ นประธานการตรวจเยี่ยมเสริมพลังยกระดับมาตรฐานการ
จัดการอาหารริมบาทวิถตี ้นแบบ (Street Food Good Health) ณ ถนนสายอาหารปลอดภัย โต้รุ่ง ประตูชยั
อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ พืน้ ทีต่ น้ แบบปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนายกระดับอาหาร ให้ก าลัง ใจการพัฒนาตามมาตรการป้อ งกันโรคCovid-19 เพื่อ ให้ภาคส่ ว นที่
เกีย่ วข้องปฏิบตั ติ ามแนวทางชีวติ วิถใี หม่ : New Normal
๔)วันที่ ๑-๓๐ กันยายน 2563 สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้การป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคในพื้นที่จดั บริการ
อาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food /
Facebook โดยได้รบั การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ จาก สสส.
ครัง้ ที่ ๑๘ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑) วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคืนข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อมูลวิชาการ การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใส่
อาหารในพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลเมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี
๒) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สัมภาษณ์คณะ
เจ้าหน้ าที่สานัก สุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย ที่รบั ผิดชอบการโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับ
อาหารริมบาทวิถี เพื่อ การศึกษาวิจยั ในโครงการ “การปลดล็อคกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่ อการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ของไทย” ภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ
สีเขียว (BCG in Action) ซึง่ ครอบคลุมถึงสาขาด้านเกษตรอาหารและการแพทย์สุข ภาพ โดยมีวตั ถุประสงค์

๑๐๖
เพื่อระบุกฎระเบียบทีเ่ ป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทย และจัดทาข้อเสนอในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ
๓) วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้การป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคในพื้นที่จดั บริการ
อาหารริมบาทวิถ(ี Street Food)ทีส่ ามารถเปิดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line Street Food /
Facebook โดยได้รบั การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ จาก สสส.
๔) วันที่ ๑-๙ ตุลาคม 2563 ผูร้ บั ผิดชอบงานโรงอาหารของหน่ วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง) 9 หน่ วยงาน รับสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง “ผักนา สสส.” ในรูปแบบแผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายตัง้ โต๊ะ
สติก๊ เกอร์ ธงราว ดีวดี ี เพื่อนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่อไป
ครัง้ ที่ ๑๙ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๑) วัน ที่ ๔-๕ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ ประชุ ม เชิง ปฏิบ ัติก ารพัฒ นาข้อ มูล วิช าการและข้อ เสนอ
เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)
ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
๒) วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ ส านักสุ ข าภิบ าลอาหารและน้ า กรมอนามัย เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันCOVID-19 สาหรับผู้ประกอบการอาหาร ประชาชน และผู้บริโภคใน
พื้นที่จดั บริการอาหารริมบาทวิถี( Street Food)ที่สามารถเปิ ดดาเนินได้จานวน ๒๔ แห่งทาง กลุ่ม Line
Street Food / Facebook โดยได้รบั การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ จาก สสส.
(๑๐) รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ สสส.
ยังไม่ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ สสส.
๑๐. ปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญ และการแก้ไข
ตามโครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุ นการ
ท่องเที่ยวไทย พื้นที่เป้าหมาย จานวน ๒๔ จังหวัด และมีพ้นื ที่ถนนอาหารริมบาทวิถีในจังหวัดที่มคี วาม
ต้องการพัฒนาแบบคู่ขนานอีก ๘ จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นครสวรรค์ สมุทรสาคร กาญจนบุร ี นครปฐม
ราชบุร ี จันทบุร ี และระยอง ทาให้จงั หวัดที่ต้อ งการพัฒนาคู่ขนานไม่สามารถใช้ งบประมาณที่ได้รบั การ
จัดสรรจาก สสส. ได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพืน้ ทีต่ ามโครงการฯ การแก้ไขปญั หาโดยประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ศูนย์อนามัย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชมรม
ผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถีแ ละภาคีเ ครือ ข่ายที่เ กี่ ยวข้อ ง จัด หางบประมาณในพื้น ที่ส นับสนุ นการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๑๐๗
๑๑. ผลงานอื่นๆที่ได้ นอกเหนื อจากเป้ าหมายหรือตัวชี้วดั ที่คาดการณ์ ไว้ (ถ้ามี) โดยควรระบุ
เนื้อหารายละเอียดและภาพประกอบผลงานทีเ่ กิดขึน้
(๑)เทศบาลนครสุราษฏร์ธ านี ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสุราษฏร์ธานี สานักงานสาธารณสุ ข
อาเภอเมืองสุราษฏร์ธานี และชมรมผู้ประกอบการตลาดศาลเจ้า ร่วมกันขยายพื้นที่ถนนอาหารริมบาทวิถี
โดยใช้ถ นนตีเ หล็ก (ตลาดศาลเจ้า ) พื้น ที่ด าเนิน การ ปี ๒๕๖๑ เป็ น ต้น แบบการขับ เคลื่อ นไปยัง ตลาด
ท่าเรือเกาะ เพื่อพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี

ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขยายพืน้ ที่

(๒)เทศบาลนครตรัง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ชมรมผูป้ ระกอบการอาหารจังหวัดตรังและ
ชมรมผูป้ ระกอบการตลาดศาลเซ็นเตอร์พอยด์ ประสานความร่วมมือขยายพื้นทีถ่ นนอาหารริมบาทวิถโี ดย
ใช้ถ นนรื่น รมย์( ตลาดเซ็น เตอร์พ อยด์) พื้น ที่ด าเนิ น การ ปี ๒๕๖๑ เป็ น ต้ น แบบการขับ เคลื่อ นไปยัง
ถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง เพื่อพัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี

๑๐๘
(๓) สานักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุร ี สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชลบุร ี เทศบาลเมืองชลบุร ี และชมรมผูป้ ระกอบการค้าอาหารตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุร ี ประชุม
คืนข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อมูลวิชาการ การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใส่อาหารในพืน้ ทีจ่ ดั บริการอาหารริมบาทวิถี
ตลาดประมงท่าเรือพลี Model ณ ห้องประชุมสานักงานเทศบาลเมืองชลบุร ี จ.ชลบุร ี พบว่า
(๓.๑) สารวจแผงลอยจาหน่ ายอาหารจานวน ๑๐๙ แผง จาก ๑๘๐ แผง คิดเป็ นเป็ นร้อยละ
๖๐.๕๕ แบ่งออกเป็ นอาหารปรุงสาเร็จ ร้อยละ ๖๓.๐๓ อาหารสด ร้อยละ ๒๐.๑๘ เป็ นอาหารสดและอาหาร
ปรุงสาเร็จ ร้อยละ ๔.๕๙
(๓.๒) ประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับใส่อาหาร พบการใช้ถุงหูห้วิ ร้อยละ ๙๑.๗๔ ถุงหูห้วิ
ร้อยละ ๔๕.๘๗ และกล่องพลาสติก ร้อยละ ๓๘.๕๓
(๓.๓) รูปแบบการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก พบว่า บรรจุอาหารขณะอาหารร้อน ร้อยละ
๔๓.๑๒ บรรจุอาหารขณะเย็น ร้อยละ ๓.๓๐
(๓.๔) ความรู้ ทัศ นคติ การใช้ บ รรุ ภ ั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ส าหรับ ใส่ อ าหารระดั บ ดี ม าก
(๓.๕)แหล่งความรูท้ ขี องผู้ประกอบการค้าอาหารจะได้รบั จากเทศบาลเมืองชลบุร ี สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ร้อยละ ๘๐.๗๔
(๓.๖) การรณรงค์ให้ใช้พลาสติกเพื่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ผู้ประกอบส่วนใหญ่เห็นด้วย
ร้อยละ ๙๙
(๓.๗) ปจั จัยที่มผี ลต่ อ การเลือ กใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เช่น หาซื้อ ง่าย ร้อ ยละ๗๑.๕๖
ราคา ร้อยละ ๖๖.๙๗และความสะดวก ร้อยละ ๔๖.๗๙
(๓.๘)ข้อ เสนอแนะของผู้ป ระกอบการอาหารต่ อ การเลือ กใช้บ รรจุภ ัณ ฑ์ท่ปี ลอดภัย ต่ อ
สุขภาพและสิง่ แวดล้อม พบว่า
(๑) ควบคุมราคาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสม
(๒) บรรจุภณ
ั ฑ์ควรมีโลโก้ตลาดประมงท่าเรือพลี (Brand)
(๓) ยินดีใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทป่ี ลอดภัยต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

ภาคผนวก

๑๐๙
ภาคผนวก
๑. รายละเอียดของคณะทางาน
ตาแหน่ ง
ผูร้ บั ทุน

ชื่อ-นามสกุล/ตาแหน่ ง

นายสมศักดิ ์ ศิรวิ นารังสรรค์
ผูอ้ านวยการสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจยั
๑.วิจยั เรือ่ ง “การศึกษาคุณภาพอากาศและการ
ประเมินความเสีย่ งต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสาร
มลพิษทางอากาศ ในสถานบริการแต่งผม เสริมสวย
๒.วิจยั เรือ่ ง “ความพึงพอใจของประชาชนผูใ้ ช้บริการ
สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นายสุชาติ สุขเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
การศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานวิจยั
การศึกษาปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขลักษณะของอาหาร
และน้าในศูนย์เด็กเล็ก
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
นายชัยเลิศ กิง่ แก้วเจริญชัย
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
การศึกษา วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (สาธารณสุขศาสตร์
วิชาเอกอนามัยชุมชน) มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจยั
สุขาภิบาลอาหารและน้า

บทบาทหน้ าที่
๑. การบริหารจัดการโครงการ
๒. การกากับดูแลการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผน
๓. รับผิดชอบการพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายการจัดบริการอาหาร
ริมบาทวิถี และส่งเสริมการ
จาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยระดับ
กระทรวงสาธารณสุข

๑. การบริหารจัดการทัวไป
่ และ
การประสานงานโครงการ
๒. พัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการอาหารริมบาทวิถี
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

๑. การบริหารจัดการทัวไป
่
๒. การติดตามประเมินผล
๓. รับผิดชอบการพัฒนาข้อเสนอ
เชิงนโยบายการจัดบริการอาหาร
ริมบาทวิถี และส่งเสริมการ
จาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยระดับ
กระทรวงสาธารณสุข

๑๑๐
ตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล/ตาแหน่ ง

ผูร้ ว่ มโครงการ/
นักวิชาการ

น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

ผูร้ ว่ มโครงการ/
นักวิชาการ

น.ส.ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

ผูร้ ว่ มโครงการ/ผู้
ประสานงานโครงการ/
นักวิชาการ
ผูร้ ว่ มโครงการ/
นักวิชาการ

นายเอกชัย ชัยเดช
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผูร้ ว่ มโครงการ/
นักวิชาการ

น.ส.ศิรพิ ร จันทับ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบตั กิ าร

ผูร้ ว่ มโครงการ/
นักวิชาการ

นายสมชาย สุวะไกร
นักวิชาการสาธารณสุข

ผูร้ ว่ มโครงการ/
นักวิชาการ

น.ส.อารยา วงศ์ป้อม
นักวิชาการสาธารณสุข

ผูร้ ว่ มโครงการ/
นักวิชาการ

น.ส.ทิพย์สุดา แววดี
นักวิชาการสาธารณสุข

นายพลาวัตร พุทธรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

บทบาทหน้ าที่
การพัฒนาการจัดบริการอาหาร
ริมบาทวิถที ไ่ี ด้มาตรฐานตาม
เกณฑ์สุขลักษณะ มีการจาหน่าย
และบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
การพัฒนาการจัดบริการอาหาร
ริมบาทวิถที ไ่ี ด้มาตรฐานตาม
เกณฑ์สุขลักษณะ มีการจาหน่าย
และบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย
การพัฒนาศักยภาพ/ความรูค้ วาม
เข้าใจของผูป้ ระกอบการ และ
ความพึงพอใจประชาชนผูบ้ ริโภค
การพัฒนาศักยภาพ/ความรูค้ วาม
เข้าใจของผูป้ ระกอบการ และ
ความพึงพอใจประชาชนผูบ้ ริโภค
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
อาหารริมบาทวิถี
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
อาหารริมบาทวิถี
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
การพัฒนาศักยภาพ/ความรูค้ วาม
เข้าใจของผูป้ ระกอบการ และ
ความพึงพอใจประชาชนผูบ้ ริโภค
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการ
อาหารริมบาทวิถี
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

๑๑๑
ตาแหน่ ง

ชื่อ-นามสกุล/ตาแหน่ ง

ผูร้ ว่ มโครงการ/
นักวิชาการ

นายวีรพล ตันอุ๋ย
นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าหน้าทีบ่ ญ
ั ชี
การเงิน

น.ส.รุจริ า จีนดา

บทบาทหน้ าที่
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การจัดบริการอาหาร
ริมบาทวิถี และส่งเสริมการ
จาหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัยระดับ
กระทรวงสาธารณสุข
รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี

๑๑๒
๒. โครงสร้างการบริ หารจัดการ

