
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
โครงการที่ 4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 20. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  
ค านิยาม 1. อาหารสด หมายถึง อาหารที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ท่ีน ามาเป็นวัตถุดิบในการปรุง

ประกอบอาหาร ได้แก่ ผัก ผลไม้  
2. อาหารสดมีความปลอดภัย หมายถึง ผักและผลไม้สดต้องพบการตกค้างของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชในปริมาณไม่เกินกว่าเกณฑ์ก าหนด 
3. อาหารแปรรูป หมายถึง อาหารที่ผ่านกระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
คุณลักษณะของอาหารไปแล้ว ได้แก่ นมโรงเรียน  
4. อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย หมายถึง นมโรงเรียนต้องมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
ร้อยละ 75 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมายร้อยละในแต่ละปี จะมีการเปล่ียนกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์อาหารในการวัด 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความปลอดภัยเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปท่ีมีการจ าหน่ายในประเทศ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ด าเนินการตามรายละเอียดเอกสาร KPI template ประเด็นย่อยท่ี 1-2 โดยรายงานผลการ

ด าเนินงานจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามช่องทางท่ีส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ก าหนด 

แหล่งข้อมูล ส่วนกลาง : ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
ส่วนภูมิภาค : เขตบริการสุขภาพ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนของผักและผลไม้สดท่ีมีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี 
      ก าหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนของผักและผลไม้สดท่ีเก็บตัวอย่างและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ 
      ท้ังหมด 

รายการข้อมูล 3 C = จ านวนของนมโรงเรียนท่ีมีผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
รายการข้อมูล 4 D = จ านวนของนมโรงเรียนท่ีเก็บตัวอย่างและได้รับรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวชี้วัด   ((A/B)+(C+D))/2 x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4  

(โดยติดตามผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4) 



 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561 

หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

 มีการแต่งต้ัง
คณะท างาน CIPO 
Food Safety  

 มีแผนการด าเนินการ
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของแผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ  

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของ
แผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 ของ
แผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 สรุปผลการ
ด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 แผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

สสจ.  มีแผนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของแผน และรายงาน
ผลการด าเนินงาน
มายังส านักงานคณะ 
กรรมการอาหารและ
ยาตามช่องทางท่ี
ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานมายัง
ส านักงานคณะ 
กรรมการอาหารและยา
ตามช่องทางท่ีก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 
ของแผน และรายงาน
ผลการด าเนินงานมายัง
ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยาตามช่องทางท่ี
ก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน

 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพผ่าน
กลไกคณะ 
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

 ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง



หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผ่าน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ในจังหวัด 

 
ปี 2562 

หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

 มีการแต่งต้ัง
คณะท างาน CIPO 
Food Safety  

 มีแผนการด าเนินการ
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของแผน 
 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไมน่้อย
กว่าร้อยละ 65 ของ
แผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไมน่้อย
กว่าร้อยละ 100 ของ
แผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 วางแผนการ
ด าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 ติดตาม
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานใน
ภาพรวมของ
ประเทศ 

 สรุปผลการ
ด าเนินงานใน
ภาพรวมของ
ประเทศ 

 ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 แผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

สสจ.  มีแผนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัด 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของแผน และ
รายงานผลการ

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 
ของแผน และรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
ช่องทางท่ีก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน
ร้อยละ 100 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ช่องทางท่ีก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ

 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพผ่าน
กลไกคณะ 
อนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค



ด าเนินงานตาม
ช่องทางท่ีก าหนด 

 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผ่าน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต 

หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผ่าน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผ่าน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

 วางแผนการ
ด าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัยระดับจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพระดับเขต 

 ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัด 

ปี 2563 
หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

 มีการแต่งต้ัง
คณะท างาน CIPO 
Food Safety  

 มีแผนการด าเนินการ
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของแผน 
 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 65 ของ
แผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100 ของ
แผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 สรุปผลการ
ด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 แผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

สสจ.  มีแผนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัยระดับ
จังหวัด 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของแผน และรายงาน

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 ของแผน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามช่องทาง
ท่ีก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า

 ด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานร้อยละ 100 
ของแผน และรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
ช่องทางท่ีก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ

 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพผ่าน
กลไกคณะ 
อนุกรรมการคุ้มครอง



ผลการด าเนินงานตาม
ช่องทางท่ีก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผ่าน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับ
เขต 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

 ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัด 

 
 
 
 
 
ปี 2564 

หน่วยงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
อย. 
 
 

 มีการแต่งต้ัง
คณะท างาน CIPO 
Food Safety  

 มีแผนการด าเนินการ
ในภาพรวมของ
ประเทศ 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของแผน 
 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไมน่้อย
กว่าร้อยละ 65 ของ
แผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ด าเนินการตามแผน          
การด าเนินงานไมน่้อย
กว่าร้อยละ 100 ของ
แผน 

 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
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 ติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 สรุปผลการ
ด าเนินงานใน
ภาพรวมของประเทศ 

 ประสานและจัดส่ง
ข้อมูลการด าเนินงาน
ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 แผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
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สสจ.  มีแผนการด าเนินงาน
อาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัด 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 65 

 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน
ร้อยละ 100 ของแผน 

 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ



 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของแผน และ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
ช่องทางท่ีก าหนด 

 รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพ ผ่าน
กลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

  

ของแผน และรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
ช่องทางท่ีก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามช่องทาง
ท่ีก าหนด 

 รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานของ
หน่วยงานในเขตบริการ
สุขภาพ ผ่านกลไก
คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

 วางแผนการด าเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย
ระดับจังหวัดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
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หน่วยงานในเขต
บริการสุขภาพผ่าน
กลไกคณะ 
อนุกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ระดับเขต 

 ประสานและส่งต่อ
ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในจังหวัด 

 
วิธีการประเมินผล :  การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
เอกสารสนับสนุน :  เอกสาร KPI Template ประเด็นย่อย 1-2 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
Baseline data 

หน่วย
นับ 

ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560* 
1. อาหารสด  - - - 

1.1 ผักผลไมส้ด ร้อยละ    
2. อาหารแปรรูป     

2.4 นมโรงเรียน ร้อยละ 92.26 91.11 92.64 
หมายเหตุ: * ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผูป้ระสานงานตัวชี้วัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ 
1. นายชาติชาย  ต้ังทรงสุวรรณ์ (ประเด็นการด าเนินการทางกฎหมาย) 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907216 โทรศัพท์มือถือ : 081-1746236 
    โทรสาร : 02-5918462  E-mail : chaitang@fda.moph.go.th 
2. นางสาวจุไรรัตน์  ถนอมกิจ  (ประเด็นผักและผลไม้สด) 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907406 โทรศัพท์มือถือ : 084-1192288 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : lawdreamt@gmail.com 



3. นางสาวโชตินภา  เหล่าไพบูลย์ (ประเด็นนมโรงเรียน) 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907218 โทรศัพท์มือถือ : 081-0557988 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : fda.schoolmilk@gmail.com 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักอาหาร) 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
1. นางสาวกนกเนตร  รัตนจันท   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030 โทรศัพท์มือถือ : 089-8313381 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาวมนสุวีร์  ไพช านาญ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030 โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส านักอาหาร) 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ส านักอาหาร 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. น.ส. กนกเนตร  รัตนจันท           นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030 โทรศัพท์มือถือ : 089-8313381 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
2. นางสาวมนสุวีร์  ไพช านาญ  
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5907030 โทรศัพท์มือถือ : 081-3685725 
    โทรสาร : 02-5918460  E-mail : planning.food@gmail.com 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 


