


รายงานการประชุม 
ชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น 1๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) 

ผ่าน Application Microsoft Teams 
--------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายสุนทร  สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย  ประธานที่ประชุม 
๒.  นางภาวิณี  รุ่งทนต์กิจ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย สำนักอนามัย 
๓.  นางพีระยา  สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย 
4.  นางสาวอภิรดี  เชื้อหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตคลองเตย 
5.  นางสาวสิรโิสภา  เดชศรชยัสิทธิ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตคลองเตย 
6.  นายธนภูมิ  เห็มวิพัฒน์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตคลองสาน 
๗.  นางสาวพลอยไพลิน  สมบูรณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตคลองสาน 
๘.  นางสาวรัชฎา  มณีวงศ ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสามวา 
๙.  นางสาวประภาพร  อำพลพงษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตคลองสามวา 
๑๐. นางสาวนิรชร  เทพหนู หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคันนายาว 
๑๑. นางสาวปณิดา  ทองคำแท้ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตคันนายาว 
๑๒. นายวัชระ  พัฒอำพันธ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตจุตจักร 
๑๓. นางสาวอารีย์  มณีโสภา นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตจตุจักร 
๑๔. นางสาววีรยา  วังสาร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตจตุจักร 
๑๕. นางสาวธันยาภรณ์  ปรชีา นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตจอมทอง 
๑๖. นายอธิชาญ  ฤทธิเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานเขตจอมทอง 
๑๗. นางกิตติมา  งามมุข หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตดอนเมอืง 
๑๘. นางสาวสมพร  จันทร์งาม เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานเขตดอนเมือง 
๑๙. นายธนวัฒน ์ ประชาชน นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตดินแดง 
๒๐. นางสาวสิริณา  หาสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานเขตดินแดง 
๒๑. นางจิตรา  ประดับแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานเขตดุสิต 
๒๒. นางสาวขวัญจิรา  จิตอารีย์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตดุสิต 
๒๓. นางสาวณัฎฐากุล  เจนคณุากร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตดุสิต 
๒๔. นางสาวธนภร  อนุญาหงษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
๒๕. นางทิวรรณ  เอกฐิน นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตตลิ่งชัน 
๒๖. นางสาวเสาวลักษณ์  ลาดนาเลา นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตทวีวัฒนา 
๒๗. นางสาวมริศรา  แก้วโสภา เจ้าพนกังานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานเขตทุ่งครุ 
๒๘. นางสาวสิชล  โกสุมพันธ ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตทุง่ครุ 
   

๒9. นายณัฐพล ... 
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๒9. นายณัฐพล  ทนุดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตธนบุรี 
30. นางสาวสิรินันท ์ ตั้งตนด ี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตธนบุรี 
๓1. นางสาวอุบลวรรณา  บญุตาท้าว หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกะปิ 
๓2. นางสาวปทุมรัตน์  ใจเพชร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางกะปิ 
๓3. นายสุทธิพร  ก้อนด้วง หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
๓4. นางอรสา  ชื่นม่วง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
๓5. นางสาวนันทนัช  บุนนาค นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางกอกน้อย 
๓6. นางอกนิษฐ์  ทัพวงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
๓7. นายณัฐชนน  ชูชมชื่น นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 
๓8. นางสาวหฤทัย  เสดา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
๓9. นางสุกานดา  แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน 
40. นางสาวภรินทร  สิงหศิริ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน 
๔1. นางสาวสายใจ  โอกาศรัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางเขน 
๔2. นางสาวเสาวลักษณ์  สารกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานเขตบางเขน 
๔3. นางสาวนนธยา  ทางถูก นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตบางคอแหลม 
๔4. นางสาวกาญจนาภรณ ์ อัครวงษ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางคอแหลม 
๔5. นางนิระมล  วิมาลา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค 
๔6. นางสาววีรส์ุดา  เผ่าภูธร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตบางแค 
47. นางสาวสุรชัดาพร  สุมา นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตบางซื่อ 
48. นางประไพ  ศิริบรรณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานเขตบางซื่อ 
49. นางสาวนวลพรรณ  กายากลุ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางซื่อ 
50. นางสาวลักขณา  คำภาค นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตบางนา 
51. นายอุกฤษฎ์  คณิตจินดา หวัหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางบอน 
52. นางนารีรัตน์  ภาคภูม ิ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานเขตบางบอน 
53. นางสาวปาลิตา  อุทิสพันธ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางบอน 
54. นางสาวพิตตนิันท์  แสนสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางพลัด 
55. นางสาวสุภาวดี  ตันนิติไพศาล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานเขตบางพลัด 
56. นางสาวฑัณธิมา  สุวรรณพันธ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตบางรัก 
57. นางสาวสุปราณี  สมัครการ เจ้าพนกังานสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางรัก 
58. นางสาววชิราภรณ์  มีสิงห์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
59. นางสาวธารทิพย์  มั่งค่ัง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตบึงกุ่ม 
๖0. นางสาวศิวพร  ยศตรา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน 
๖1. นายณัฐพล  ชำนิธุระการ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตปทุมวัน 
๖2 นางบุผา  หาญยุทธ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานเขตประเวศ 
๖3. นางพนัสวิน  เครื่องพาที นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตประเวศ 
  

๖4. นางสาวสุรัสวดี ... 
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๖4. นางสาวสุรัสวดี  สีหราช นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
๖5. นางสาวมลธิชา  ทองจีน นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตพญาไท 
๖6. นางสาวหนึ่งฤทัย  แว่นแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพญาไท 
67. นางสาวสุรีย์  พฤกษาประดับกุล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตพระนคร 
68. นางสาวรัตติกรณ์  สนั่นเอื้อ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตพระนคร 
69. นางสาวณัฐณิชา  เลิศลักษณ์ปรีชา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพระโขนง 
70. นางสาวณัฐสุดา  แสงสุวรรณโต นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
71. นายทนุธรรม  หนูเพชร หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี 
72. นางเทียมศรี  อิ่มเอมประเสริฐ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานเขตมีนบุรี 
73. นางกลัยา  กำประโคน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานเขตยานนาวา 
74. นางสาวอัมพิกา  ทองดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตยานนาวา 
75. นางสาวพัทธนันท์  วงศ์อาจ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตราชเทวี 
76. นายนพดล  อุ่นเรือน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
77. นางสาวคันธริยา  โสชาต ิ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
78. นางสาวศศิพัชร์  ทองคำ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ 
79. ว่าที่ร้อยตรี ก้องภพ  ผิวพรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตลาดกระบัง 
80. นายฉัตรชัย  บางนิ่มน้อย เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานเขตลาดพร้าว 
81. นางสาวพิมพ์ทอง  ใจรักดี นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตวังทองหลาง 
82. นางสาวศศิธร  จันทร์แก้ว นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตวังทองหลาง 
83. นางสาวสมปอง  กาญจนพิบูลย์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตวัฒนา 
84. นางสาวนิธิกานต์  พงษ์หิรัญคุณาธร นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตวัฒนา 
85. นางสาวสุนิสา  เปียประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสะพานสูง 
86. นางสาวปิยนุช  แก้วคำรอด นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตสะพานสูง 
87. นางสาวบุษมาพร  ชัยวาณิชยา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร 
88. นางสาวศศิชา  ธัชโอกาศ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตสาทร 
89. นายพงศ์ภัส  วงศ์รัตนธรรม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตสาทร 
90. นางสาวสไบพร  แก้วเมืองกลาง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตสายไหม 
91. นางสาวเยาวมาลย์  แสนมาโนช นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
92. นางสาวสุวรรณี  วงษาโสม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
93. นายอลงกรณ์  วิชัยกุล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
94. นางกัญญาณี  โอษะคลัง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตสวนหลวง 
95. นางสาวศิริรัตน์  พลาซา นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตสวนหลวง 
96. นางสุภัชชา  เจริญยัง เจา้พนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานเขตหนองจอก 
97. นางสาวโสภา  บุตรบรรเทิง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานเขตหนองจอก 

 
98. นางสาวพัสพิชา ... 
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98.   นางสาวพัสพิชา  ทองจีราอนันต์ หวัหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม 
99.   นางดารณี  อุ่นเรือน เจ้าพนกังานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานเขตหนองแขม 
๑๐0. นางสาววรรษมน  ศรีพนม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สำนักงานเขตหลักสี่ 
๑๐1. นางสาวสุพัชร์  ยอดศร ี เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานเขตห้วยขวาง 
๑๐2. นางสาวรัชนิดา  คำมา หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและ

สถานที่สะสมอาหาร กองสุขาภิบาลอาหาร 
สำนักอนามัย 

๑๐3. นางสาวใจหนึ่ง  นวมงาม หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่
จำหน่ายอาหาร กองสุขาภิบาลอาหาร  

สำนักอนามัย 
 

๑๐4. นางสาววภิาพร  คอกขุนทด นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร   

สำนักอนามัย 

๑๐5. นายผดุงศักดิ์  แจ้งดี นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร   

สำนักอนามัย 

๑06. นางสาวสุพัตรา  สระคำจันทร์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร   

สำนักอนามัย 

๑07. นางสาวสุดารัตน์  สวุรรณวงศ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร   

สำนักอนามัย 

๑08. นางสาวจุฑาภรณ์  ใยทองคำ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร   

สำนักอนามัย 

๑09. นางสาววชัราภรณ์  เอกทวีกูล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร   

สำนักอนามัย 

๑10. นายธนาวัฒน ์ ทองโฉม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร   

สำนักอนามัย 

๑๑1. นางสาวสุกัญยา  ห้วยทราย หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย 

เลขานุการที่ประชุม 

๑๑2. นางสาวสุกัญญา  ทองเกลีย้ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร  สำนักอนามัย 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

๑๑3. นางสาวสภุาวดี  ศรีนวล นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ 
กองสุขาภิบาลอาหาร  สำนักอนามัย 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาววันเพ็ญ  จิตร์เอือ้เฟ้ือ นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานเขตคันนายาว 

๒. นางสาวคณาภรณ์  พุทธจรรยา นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานเขตทวีวัฒนา 

๓. นางสาวอรุณกมล  พุทธจรรยา นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตทวีวัฒนา 

๔. นางสาววราภรณ์  มุสิกา นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตบางนา 

๕. นางสาวสุภาวดี  ทัพเจริญ นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

  
 
๖. นางสาวธัญญลักษณ์ ... 
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๖. นางสาวธัญญลักษณ ์โชกะตะ นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักงานเขตมีนบุรี 

๗. นางสาวอนุสรา ศรีภา นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานเขตวังทองหลาง 

8. นางสาวพิมพกานต์  ฝั้นคำอ้าย พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 
กองสุขาภิบาลอาหาร 

สำนักอนามัย 

9. นางสาวปัทมวรรณ  อินทะวี พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 
กองสุขาภิบาลอาหาร 

สำนักอนามัย 

10. นายทรงฤทธิ์  สุรินทราโช พนักงานช่วยงานด้านสารสนเทศ 
กองสุขาภิบาลอาหาร 

สำนักอนามัย 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๐๙.๓๐ น. 

ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักอนามัย พร้อมทั้งขอบคุณผู้แทน
จากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง ๕๐ สำนักงานเขต ที่ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย และโครงการ/กิจกรรมที่จะสนับสนุนตัวชี้วัดด้านอาหารปลอดภัยตามแผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานได้แจ้งว่า การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครนับเป็นภารกิจสำคัญ
ในการทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งสอดรับกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะทำให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้พ่อค้า แม่ค้า สามารถทำการค้าได ้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และมาตรฐานด้านสุขลักษณะที่ดี เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย  จึงขอให้พวกเราทุกคน 
ทั้งในส่วนของกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ร่วมมือกัน 
ควบคุม กำกับ ส่งเสริมสถานประกอบการอาหารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐานด้านอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักอนามัยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตเป็นอย่างดี ส่งผลให้
การดำเนินงานหลายด้านบรรลุตามวัตถุประสงค์ เช่น การดำเนินการตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย 
และการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่เป็นการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักงานเขต “ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครมีบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข” ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนด และในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ หากสำนักงานเขตมีสิ่งใดที่ต้องการให้สำนักอนามัย
สนับสนุนเพ่ิมเติม หรือมีข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ประสานแจ้งสำนักอนามัย
ได้ทันท ี

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพื่อทราบ 
  2.1 การดำเนินการตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 

ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ได้ชี้แจงการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตการณ์ ยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1.5 
เมืองสุขภาพดี (Healthy City) เป้าประสงค์ที่ 1.5.11 ประชาชนบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคและ
สารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนี้ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
   1) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดี/เกรด C (ระดับ 3 ดาว) (ร้อยละ 100) 
   2) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีมาก/เกรด B (ระดบั 4 ดาว/Green Service) (ร้อยละ 20) 
   3) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีเลิศ/เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus) (ร้อยละ 10) 
สำนักอนามัย ได้จัดทำโครงการเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่ โครงการ

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย และโครงการบม่เพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ทั้งนี้ สำนักอนามัย
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการอาหารตามมาตรการป้องกันโรคโควิด ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในระบบ
สารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร หรือแอปพลิเคชัน BKK Food Safety เพ่ือใช้ในการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน
ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสุขภาพดี และด้านเศรษฐกิจดี นโยบายที่ 118 กรุงเทพฯ มั่นใจ 
ปลอดภัยโควิด  

แผนการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สำนักงานเขตใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
แผนการดำเนนิงาน 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน 

1. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร 
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดีเลิศ/
เกรด A (5 ดาว/Green Service Plus) 

ร้อยละ 2  ร้อยละ 5  ร้อยละ  8 ร้อยละ 10 

2. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร 
มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
มาก/เกรด B (4 ดาว/Green Service)  

ร้อยละ 5 รอ้ยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 
 

3. ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหาร 
มีการพัฒนาผ่านเกณฑม์าตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี/
เกรด C (3 ดาว) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40 ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

4. ส่งเสริมใหส้ถานประกอบการอาหาร 
มีมาตรการป้องกนัโรคโควิด ตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 40 ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 

เพ่ือให้การดำเนินงาน ... 
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เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2566 บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด สำนักอนามัยจึงขอความร่วมมือทุกสำนักงานเขตดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๒.๒ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 (1) กิจกรรมเขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 
ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ได้ชี้แจงว่า สำนักอนามัยได้จัดสรรเงินงบประมาณให้สำนักงานเขต 

จำนวนเงิน 5,016,280 บาท สำหรับเป็นค่าตัวอย่างอาหาร ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุข ค่าดำเนินกิจกรรมที่จะสนับสนุนการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ค่าดำเนินกิจกรรม
การพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ค่าดำเนินการกิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 
โดยขอให้สำนักงานเขตดำเนินกิจกรรมเขตอาหารปลอดภัยให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรเป็นรายไตรมาส 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
(2) กิจกรรมการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรคและการปนเปื้อนสารพิษ

ของอาหารและน้ำ 
  ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร ไดช้ี้แจงแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 

1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 

4 รายการ ประกอบด้วย  
(1) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 

3,000 ตัวอย่าง 
(2) ตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้ จำนวน 150 ตัวอย่าง 
(3) ตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) จำนวน 150 ตัวอย่าง 
(4) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอื่นๆ 

สำนักอนามัย ได้จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตร
แห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) โดยจะจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ 
ในช่วงเดือนมกราคม 2566 

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย  

(1) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค 
(2) ตรวจวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักผลไม้  
(3) ตรวจวิเคราะห์หาสารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) 
(4) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่ทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารอืน่ๆ 

สรุปผลการดำเนินงานไดด้ังนี้ 
 

1) ด้านเคม ี… 
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1) ด้านเคมี ตรวจทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 276 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92         
ไม่ผ่านเกณฑ์ 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8 ผลการตรวจวิเคราะห์จำแนกตามประเภทรายการตรวจวิเคราะห์ดังนี้  

- สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผัก ผลไม ้ตรวจ 150 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวอย่าง 
- สารพิษจากเชื้อราในอาหาร (Aflatoxin) ตรวจ 150 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 23 ตัวอย่าง 
2) ด้านจุลชีววิทยา ตรวจทั้งสิ้น 3,000 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 2,549 ตัวอย่าง คิดเป็น 

ร้อยละ 84.97 ไม่ผ่านเกณฑ์ 451 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.03  
กรณีไม่ผ่านเกณฑค์ุณภาพ สำนักงานเขตได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจและข้อแนะนำในการแก้ไข

ปรับปรุงให้ผู้ประกอบการทราบ สืบค้นหาสาเหตุของการปนเปื้อนในอาหาร และให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข
และเก็บตัวอย่างทดสอบซ้ำเรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม 
กำกับต่อไปด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. จัดสรรชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร
และน้ำ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานเขต เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยจัดสรรให้เป็นรายไตรมาส และกองสุขาภิบาลอาหารได้มีหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขต 
ตามหนังสือสำนักอนามัยที่ กท 0714/9931 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรชุดทดสอบฯ ไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ ชุดทดสอบที่จัดสรรให้แต่ละสำนักงานเขตดังกล่าว ได้รวมถึงการนำไปใช้กับรถหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit for Food Safety) ประจำกลุ่มเขตด้วยแล้ว ดังนั้น สำนักงานเขต
ที่มีรถหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ จึงไม่ต้องจัดเตรียมชุดทดสอบฯให้กับสำนักงานเขตในกลุ่มเขตอีก 
ทั้งนี้ กองสุขาภิบาลอาหารจะดำเนินการเวียนแจ้งให้สำนักงานเขตมาเบิกชุดทดสอบ ไตรมาสที่ 2 ในระหว่างวันที่ 
9 - 31 มกราคม 2566  

ชุดทดสอบเบื้องต้นที่จัดสรรให้สำนักงานเขต ทั้งหมด 12 รายการ ประกอบด้วย  
- ด้านเคมี ได้แก่ ชุดทดสอบบอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารกันรา สารฟอกขาว ไอโอเดท กรดแร่อิสระ 

ยาฆา่แมลง สารโพลาร์ วัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก) 
- ด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มขั้นต้น (SI - 2) น้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ขั้นต้นในน้ำและน้ำแข็ง (อ.11) และน้ำยาตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอาหาร (อ.12)    
หมายเหตุ ชุดทดสอบหาวัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก) และน้ำยาตรวจเชื้อซัลโมเนลลาในอาหาร 

(อ.12) เป็นชุดทดสอบท่ีจัดซื้อเพ่ิมเตมิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ขั้นตอนการเบิกจ่ายชุดทดสอบเบื้องต้น และวัสดุอุปกรณ์ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) สำนักงานเขตเบิกชุดทดสอบ และวัสดุอุปกรณ์ ผ่านระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารตาม

จำนวนที่ระบุในตารางจัดสรรฯ หรือหากสำนักงานเขตต้องการจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร สามารถระบุ
จำนวนได ้

(2) กองสุขาภิบาลอาหารอนุมัติจำนวนและกำหนดวันที่ให้มารับชุดทดสอบในระบบสารสนเทศฯ 
(3) สำนักงานเขตมารับชุดทดสอบ ณ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร (ประชานิเวศน์)  
(4) สำนักงานเขตรายงานผลการตรวจคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบ ผ่านระบบสารสนเทศฯ 

หรือแอปพลิเคชัน BKK Food Safety โดยให้รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เพ่ือกองสุขาภิบาลอาหารจะได้
นำข้อมูลไปสรุปจัดทำรายงานในรปูแบบ Infographic เผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ต่อไป 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-kit) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สรุปได้ดงันี้ 

(1) สุ่มตรวจวิเคราะห์ … 
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(1) สุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร 9 ชนิด โดยชุดทดสอบเบื้องต้น 
จำนวนทั้งสิ้น 94,446 ตัวอย่าง พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 94,425 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ผลการตรวจวิเคราะห์สามารถจำแนกตามพารามิเตอร์ ดังนี้ 

- บอแรกซ์ ตรวจ 28,820 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง 
- ฟอร์มาลิน ตรวจ 13,178 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 6 ตัวอย่าง ได้แก่ ปลาหมึกกรอบ 5 ตัวอย่าง 

และกุ้ง 1 ตัวอย่าง 
- สารฟอกขาว ตรวจ 7,272 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง 
- สารกันรา ตรวจ 6,759 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง 
- สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใส่สี ตรวจ 1,944 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง 
- กรดแร่อิสระในน้ำส้มสายชูปลอม ตรวจ 2,937 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ทุกตัวอย่าง 
- ยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ ตรวจ 26,255 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 ตัวอย่าง  ได้แก่         

ใบกะเพรา 3 ตัวอย่าง ขึ้นฉ่าย 2 ตัวอย่าง ถั่วฝักยาว 1 ตัวอย่าง มะเขือเทศ 1 ตัวอย่าง และต้นหอม 1 ตัวอย่าง 
- สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ตรวจ 3,612 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 5 ตัวอย่าง ได้แก ่น้ำมันทอดหมู 

2 ตัวอย่าง น้ำมันทอดลูกชิ้น 2 ตัวอย่าง และน้ำมันทอดไก่ 1 ตัวอย่าง 
- ไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน ตรวจ 3,669 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวอย่าง ได้แก่ 

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (ไม่ระบุยี่ห้อ) 2 ตัวอย่าง 
(2) สุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารด้านจุลินทรีย์ ด้วยน้ำยาทดสอบเบื้องต้น 2 ชนิด ได้แก่ 

ตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อมบริโภค ความสะอาดของมือผู้สัมผัสอาหาร และ
ภาชนะอุปกรณ์ โดยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI - 2) และตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภคและน้ำแข็งด้วยน้ำยา
ทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการตรวจคุณภาพน้ำบริโภค (อ.11) โดยตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 93,123 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 92,602 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 99.44 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 521 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.56 
ผลการตรวจวิเคราะห์สามารถจำแนกตามพารามิเตอร์ ดังนี้ 

- SI-2 ตรวจ 80,853 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ 432 ตัวอย่าง โดยผลตรวจวิเคราะห์แยกตาม
ประเภทตัวอย่างที่ตรวจ พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร คิดเป็นร้อยละ 0.92 
ตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภค คิดเปน็ร้อยละ 0.56 และภาชนะอุปกรณ ์คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามลำดับ 

- อ.11 ตรวจ 12,272 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ 89 ตัวอย่าง โดยผลตรวจวิเคราะห์แยกตาม
ประเภทตัวอย่างที่ตรวจ พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำแข็ง คิดเป็นร้อยละ 0.73 และน้ำดื่ม    
คิดเป็นร้อยละ 0.71 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหารได้เน้นย้ำ ขอให้สำนักงานเขตเฝ้าระวังการปนเปื้อนสาร
ฟอร์มาลินในอาหารให้มากขึ้น กรณีพบการปนเปื้อน ขอให้สำนักงานเขตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 
(3) กิจกรรมการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ได้ชี้แจงว่า สำนักอนามัย

ร่วมกับสำนักงานเขตดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร 3 ระดับ คือ ระดับดี/เกรด C (ระดับ 3 ดาว) ระดับดีมาก /เกรด B (ระดับ 4 ดาว/ Green Service) 

 
และระดับดีเลิศ … 



- ๑๐ - 
 

และระดับดีเลิศ/เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus) โดยมีเกณฑ์การรับรองฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 
ได้แก่ (1) ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ อาคารสถานที่ (Place) (2) ด้านคุณภาพอาหาร (Food) (3) ด้านบุคลากร 
ผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler) ต้องผ่านการอบรม หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการสุขาภิบาลอาหารทุกราย และ 
(4) ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Service)  

ซ่ึงการดำเนินการกิจกรรมการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยภายใต้โครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้แก่ ร้อยละของ
สถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การขอรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ให้รายงานผ่านระบบสารสนเทศ
งานสุขาภิบาลอาหาร และ BKK Food Safety Application โดยสำนักงานเขตสามารถพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครให้แก่ผู้ประกอบการ หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 
BKK Food Safety เพ่ือดาวน์โหลดและพิมพ์ใบรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครด้วยตนเองได ้ 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักอนามัยได้จัดทำป้ายอะคริลิคสำหรับสแกน QR Code 
อาหารที่นี่ปลอดภัยได้มาตรฐาน กทม. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความม่ันใจในการเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
จากสถานประกอบการอาหารที่ได้รบัรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เมื่อประชาชนสแกน QR Code 
จะนำเขา้สู่ แอปพลิเคชั่น BKK Food Safety ซ่ึงปรากฏข้อมูล ดังนี้ 

- ข้อมูลของสถานประกอบการ และระดับมาตรฐานทีส่ถานประกอบการนั้นได้รับการรับรองฯ 
- ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หลักเกณฑ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ข่าวสารด้านอาหารปลอดภัย และข้อมูลอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง 
- สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพ่ือประเมินด้านความสะอาดของสถานประกอบการที่ไป

ใช้บริการ (Star Rating) หรือแจ้งข้อมูล กรณพีบข้อบกพร่องด้านความสะอาด หรือสงสัยว่าอาหารอาจไม่ปลอดภัยได ้
เมือ่ได้ผลิตป้ายอะคริลิคสำหรับสแกน QR Code เรียบร้อยแล้ว กองสุขาภิบาลอาหารจะประสาน

แจ้งสำนักงานเขตเพ่ือดำเนินการส่งมอบให้สถานประกอบการอาหารในพ้ืนทีต่่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

2. การตรวจประเมิน ติดตาม กำกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยกำหนด
แผนการตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารทุกประเภท ซ่ึงจะเน้นสถานประกอบการประเภทที่มีผลการตรวจ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ในปีที่ผ่านมาให้มีสัดส่วนมากข้ึน และขอความร่วมมือสำนักงานเขตร่วมตรวจประเมิน โดยได้
กำหนดช่วงเวลาการตรวจประเมินฯ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2566 
ครัง้ที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2566 
ครั้งที ่4 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2566 
ซึ่งสำนักอนามัยจะแจ้งแผนการตรวจประเมินฯ และประสานสำนักงานเขตร่วมตรวจประเมนิต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3. สำนักอนามัยจะจัดประชุมปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง 

 
เดือนพฤษภาคม ... 



- ๑๑ - 
 

เดือนพฤษภาคม 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Application Microsoft Teams และจะประสาน
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตในการให้ข้อคิดเห็นต่อเกณฑ์การรับรองฯ ในโอกาสต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะให้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครที่แสดงถึงอัตลักษณ์ สื่อความหมายด้านมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ที่ชัดเจน สะดุดตา จดจำได้ง่าย และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย
ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยสำนักอนามัยจะได้จัดทำโครงการประกวดตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

(4) กิจกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ได้แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 มีกิจกรรมทีจ่ะดำเนินการ ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 วัน 

โดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรรม ประกอบด้วย ผู้ค้าในจดุทำการค้า 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต รายละเอียดการจัดกิจกรรม
จะประสานแจ้งให้สำนักงานเขตทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

2. การตรวจประเมิน ติดตาม แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในพ้ืนที่ทำการค้าตามประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้า
ในที่สาธารณะ โดยกำหนดช่วงเวลาการตรวจประเมินฯ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2566 
ครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 
ซึ่งสำนักอนามัยจะแจ้งแผนการตรวจ และประสานสำนักงานเขตร่วมตรวจประเมินต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

3. ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้
ความสำคัญในการพัฒนาสถานประกอบการอาหารริมบาทวิถี  โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาบริเวณถนนเยาวราช 
เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการ จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขต 
สัมพันธวงศ ์ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารทุกรายในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะแผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี
ให้ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รวมถึงจุดทำการค้าในบริเวณ ถ.ข้าวสาร 
เขตพระนคร และ ซ.อารีย์ เขตพญาไท ซึ่งกรุงเทพมหานครจะขยายผลดำเนินการในบริเวณจุดทำการค้าอ่ืนๆ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

(5) กิจกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในตลาด 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้ชี้แจงแนวทาง 

การดำเนนิกิจกรรม ดังนี้ 
 

(1) การสนับสนุน … 



- ๑๒ - 
 

1. การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 50 เขต ล้างตลาดตามหลักสขุาภิบาล 
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการตลาด ผู้ขายของในตลาด ตระหนักและเห็นความสำคัญ

ให้ความร่วมมือดำเนินการ Big Cleaning Day ในตลาด และล้างตลาดได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รวมทั้งเป็น
การพัฒนาตลาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการพัฒนายกระดับด้านอาหารปลอดภัย 
กำหนดเป้าหมาย คือ ตลาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 517 แห่ง แบ่งเป็นตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มี
โครงสร้างอาคาร) จำนวน 173 แห่ง และตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) จำนวน 344 แห่ง โดยสำนักอนามัยจะสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมให้แต่ละสำนักงานเขต ได้แก่ ชุดผ้ากันเปื้อนพลาสติกกันน้ำ รองเท้าบูทกันน้ำ 
ถุงมือยางกันน้ำ (เขตละ 30 ชุด) น้ำยาทำความสะอาดพ้ืน (ตลาดละ 1 ถัง) โดยให้สำนักงานเขตมารับสิ่งสนับสนุน
ได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 สำหรับการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตจัดกิจกรรมล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 
ระหว่างวันที่ 16 - 20 มกราคม 2566 และสรุปผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งมายังกองสุขาภิบาลอาหาร
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ market.foodsan2@gmail.com ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซ่ึงกองสุขาภิบาลอาหาร
จะมีหนังสือแจ้งเขตเพ่ือดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  2. การพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการสุขาภิบาลอาหาร ด้านการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม และด้านการป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ปลอดโรค    
มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาด Premium Market จำนวน 24 แห่ง โดยกำหนดให้มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร อย่างน้อยกลุ่มเขตละ  2 แห่ง รวม 12 แห่ง ซึ่งจะมี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ในเดือน
มกราคม 2566  

ผลการพัฒนาตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        
มีตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาด Premium Market ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดสามย่าน 
เขตปทุมวัน ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี เขตมีนบุรี ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา ตลาดบองมาเช่ มาร์เก็ตพาร์ค 
เขตจตุจกัร ตลาดฟู้ดวิลล่า (Food Villa) เขตตลิ่งชัน และตลาดบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย 

ทั้งนี้ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญการกับพัฒนาตลาดยกระดับมาตรฐานตลาดของ
กรุงเทพมหานครให้เป็นตลาด Premium Market จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตเพ่ือผลักดันการพัฒนาตลาด
ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพ้ืนที่ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

(6) กิจกรรมการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหาร 
  หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหารได้ชี้แจงแนวทางดำเนินกิจกรรมการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหารว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 วัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดมาตรการในการจัดการ
สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร และสะสมอาหาร สุขลักษณะของกรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง 
เก็บรักษาอาหาร สุขลักษณะของภาชนะอุปกรณ์ น้ำใช้และของใช้อ่ืน สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร 
ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการ รวมทั้งการป้องกันเหตุรำคาญและการป้องกันโรคติดต่อ ในสถานที่สะสมอาหาร จึงได้จัด
กิจกรรมพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหาร เพ่ือให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการควบคุม 
ดูแลสถานประกอบการให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดจัดประชุมชี้แจงเพ่ือ
พัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 1 วัน ในเดือนพฤษภาคม 2566 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

ประกอบด้วย … 

mailto:market.foodsan2@gmail.com
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ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต จำนวน 200 คน และเจ้าหน้าที่
กองสุขาภิบาลอาหาร จำนวน 15 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 215 คน รายละเอียดการจัดกิจกรรมจะประสานแจ้ง
สำนักงานเขตให้ทราบและขอความร่วมมือสำนักงานเขตในการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป และปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในสถานที่สะสมอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ
และเจ้าหน้าที่ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2565 
และในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

(7) กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลสถานทีจ่ำหน่ายอาหาร ได้ชี้แจงแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
1. ผลการดำเนินงานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขต

ตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 
1) สำนักงานเขตดำเนินการตรวจประเมินสภาพการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พบว่า      

มีสถานศึกษาผ่านเกณฑ์ จำนวน 424 แห่ง (ร้อยละ 97.0) และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 3.0)  
2) สถานศึกษาดำเนินการปรับปรุงเป็นระบบกักเก็บน้ำบนดินแล้ว (ระบบกักเก็บน้ำบนดิน 

หรือต่อตรงจากท่อประปา) จำนวน 421 แห่ง (ร้อยละ 96.3) และสถานศึกษาที่ยังคงใช้ระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน 
จำนวน 16 แห่ง (ร้อยละ 3.7) 

3) สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบและอาหารพร้อมบริโภคจากแหล่งที่ถูกต้อง จำนวน 
437 แห่ง (รอ้ยละ 100)  

4) สถานศึกษาที่มีโครงการนมโรงเรียน จำนวน 431 แห่ง โดยมีสถานศึกษามีการจัดเก็บ
นม UHT อย่างเหมาะสม 427 แห่ง (ร้อยละ 99.1) และจัดเก็บนม UHT ไม่เหมาะสม 4 แห่ง (ร้อยละ 0.9) 

5) การส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร โดยมี
สถานศึกษาที่ผู้สัมผัสอาหารทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 340 แห่ง 
(ร้อยละ 77.8) และมีผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษา จำนวนทั้งหมด 1,505 คน พบว่าผู้สัมผัสอาหารผ่านการประเมินผล
ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 1,373 คน (ร้อยละ 91.2) 

6) การส่งเสริมให้ตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร โดยมีสถานศึกษาที่ผู้สัมผัสอาหารทุกคนได้รับ
การตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน 318 แห่ง (ร้อยละ 72.8) และมีผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษา จำนวนทั้งหมด 
1,505 คน พบว่าผู้สัมผัสอาหารเข้ารับการตรวจสุขภาพ 9 โรค จำนวน 1,238 คน (ร้อยละ 82.3) 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือสำนักงานเขต ดำเนินการส่งเสริมให้
ผู้สัมผัสอาหารในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร พร้อมทั้งส่งเสริมมีการให้ตรวจสุขภาพ
ผู้สัมผัสอาหารให้ครบทุกคน  

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

  2. แนวทางการยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือสำนักอนามัย ที่ กท 0714/10196 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 โดยมี   
ค่าเป้าหมาย (๑) สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครดำเนินการตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ในสถานศึกษา ร้อยละ 100 (จำนวน ๔๓๗ แห่ง) (๒) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน (สช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ร้อยละ 10 
(จำนวน ๘๕ แห่ง) 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต ดำเนินการ ดังนี้  

1) จัดทำแผน ... 
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1) จัดทำแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดกลุ่มเป้าหมายและจำนวนสถานศึกษาที่จะดำเนินการ 
และจัดส่งไฟล์รายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะส่งเสริมให้ดำเนินการตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กองสุขาภิบาลอาหาร 
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : foodsan.bkk@gmail.com ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 

2) ดำเนินการตรวจประเมินฯ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ประกอบด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ 
(1) ตรวจกายภาพ : โรงอาหาร ห้องครัว ห้องสุขา ระบบบำบัดน้ำเสีย และที่พักขยะ  
(2) ตรวจระบบกักเก็บน้ำ : รูปแบบระบบกักเก็บน้ำ ความถี่ในการทำความสะอาด กรณีแท็งก์น้ำ

บนดินตรวจสอบความสะอาด มีฝาปิดถังมิดชิด ไม่มีรอยรั่ว รอยแตก 
(3) ตรวจตู้กดน้ำดื่ม : ตรวจความสะอาดของตู้กดน้ำดื่มทั้งภายนอกและภายใน ความถี่ 

ในการทำความสะอาดตู้กดน้ำดื่ม บริเวณโดยรอบและก๊อกน้ำดื่ม 
(4) ตรวจการจัดเก็บนมโรงเรียน 
(5) ตรวจประวัติผู้สัมผัสอาหารจากทะเบียนผู้สัมผัสอาหาร : การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 

และการตรวจสุขภาพ 
(6) สุ่มตรวจด้านเคมี (วัตถุดิบอาหาร) อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง 
(7) สุ่มตรวจด้านจุลชีววิทยา (SI-2) อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง (มือ 1 ตัวอย่าง ภาชนะ 2 ตัวอย่าง 

และอาหารปรุงสำเร็จ 2 ตัวอย่าง) 
(8) สุ่มตรวจน้ำบริโภค (อ.11) น้ำบริโภคในครัว 1 ตัวอย่าง / น้ำในบ่อพักน้ำ 1 ตัวอย่าง /น้ำจาก

ตู้กดน้ำดื่ม 5 ตัวอย่าง กรณีโรงเรียนที่มีตู้กดน้ำดื่มน้อยกว่า 5 จุด ดำเนินการตรวจตู้กดน้ำดื่มทุกจุด 
3) ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ทาง 

http://bmafoodsafety.bangkok.go.th โดยรายงานผลการดำเนินงาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3. การตรวจติดตาม กำกับ ตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา  
แผนการตรวจติดตาม กำกับ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขต 

20 เขต ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2566 ซึ่งสำนักอนามัยจะแจ้งแผนการตรวจประเมินฯ และประสาน
สำนักงานเขตร่วมตรวจประเมินต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

(8) กิจกรรมการส่งเสริมความรู้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลสถานที่จำหน่ายอาหาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้ชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ดังนี้  
  1. การจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร  
ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Online) ดำเนินการโดยกองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขต  

หลักสูตร 
เป้าหมาย สำนักงานเขตแจ้งความประสงค์ 

จำนวนรุ่น จำนวนคน จำนวนรุ่น จำนวนคน 
ผู้ประกอบกิจการ 25 (รุ่นละ 50 คน) 1,250 25 1,250 
ผู้สัมผัสอาหาร 25 (รุ่นละ 100 คน) 2,500 24 2,400 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีอย่างจำกัด ส่งผลให้การจัดอบรม 1 รุ่น ประกอบไปด้วย 2 เขต 
และมี 2 เขตไม่ประสงค์จัดการอบรม ได้แก่ เขตลาดพร้าวและเขตห้วยขวาง 

แนวทางการจัดอบรม … 
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แนวทางการจัดอบรมแบบ Online โดยกองสุขาภิบาลอาหารร่วมกับสำนักงานเขต ตามหนังสือ
สำนักอนามัย ที่ กท 0714/11756 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดังนี้ 

1) สำนักงานเขตแจ้งความประสงค์จัดการอบรม 
2) สำนักงานเขตรับสมัครผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารที่สนใจเข้ารับการอบรม  
3) กองสุขาภิบาลอาหารสร้างแผนการอบรมในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร) 
4) สำนักงานเขตจัดส่งไฟล์แบบฟอร์มรายชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารให้กองสุขาภิบาลอาหาร

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foodsan.educate@gmail.com ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันจัดการอบรม (แบบฟอร์ม 2) 
5) สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม ในระบบสารสนเทศงานสขุาภิบาลอาหาร 

(ผู้สัมผัสอาหาร) ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันจัดการอบรม (แบบฟอร์ม 1) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

2. การจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 
ดำเนินการโดยสำนักงานเขต มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือให้การดำเนินการจัดอบรมฯ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
สำนักงานเขต เป็นไปในแนวทางเดียวกัน (2) เพ่ือให้สถานประกอบกิจการในพ้ืนที่มีการดำเนินการที่ถูกสุขลักษณะ
และปฏิบัติได้ตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) สำนักอนามัย โดยกองสุขาภิบาลอาหาร ได้มีหนังสือที่ กท 0714/9075 ลงวันที่ 14 
กันยายน 2565 แจ้งแนวทางการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

(2) สำนักงานเขตสามารถจัดการอบรมให้แก่ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารในพ้ืนที่ได้   
3 วิธีการ ได้แก่ 

 2.1 การจัดอบรมแบบในห้องอบรม (Classroom) โดยมีวิทยากรบรรยาย 
 2.2 การจัดอบรมแบบในห้องอบรม (Classroom) โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ของกรมอนามัย  
 2.3 การจัดอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Online) โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ของกรมอนามัย 

 (3) แนวทางการจัดอบรมโดยสำนักงานเขต 
 3.1 สำนักงานเขตสร้างแผนการจัดอบรมในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ก่อน
การจัดอบรมอย่างน้อย 30 วัน 
  3.2 สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการอบรม ในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร 
(ผู้สัมผัสอาหาร) ก่อนจัดการอบรม อย่างน้อย 3 วัน  
  3.3 สำนักงานเขตดำเนินการจัดอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมทำข้อสอบ และสำนักงานเขต
ดำเนินการตรวจข้อสอบภายในวันที่จัดอบรม  
   3.4 สำนักงานเขตส่งผลคะแนนสอบให้สำนักอนามัยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายใน 
2 วัน หลังจัดอบรมแล้วเสร็จ 
 3.5 สำนักงานเขตสแกนเอกสารหมายเลข A-3 , A-4 และทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
เป็นไฟล์เดียวกัน โดยบันทึกเป็นไฟล์ PDF ส่งให้กองสุขาภิบาลอาหารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

มติทีป่ระชุม  รบัทราบ 

 

3. หลักฐานรับรอง ... 
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3. หลักฐานรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร 
ผู้สัมผัสอาหารทุกคน (พนักงานประจำทำงานเต็มเวลาและพนักงานพาร์ทไทม์) จะต้องผ่านการอบรม

หลักสูตรการสุขาภิบาล สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และมีหลักฐานรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
ของผู้สัมผัสอาหาร สำหรับเป็นหลักฐานใช้ประกอบการพิจารณาขออนุญาตหรือขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้ง
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

(9) กิจกรรมการเฝ้าระวังการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งการดำเนินการควบคุมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาล

ปีใหม ่ดังนี้ 
1. สำนักอนามัยได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วง

เทศกาลปีใหม่ ปี 2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้มีหนังสือที่ กท 0714/5076 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 
แจ้งผู้ประกอบการให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

2. สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/11088 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ขอความร่วมมือ
สำนักงานเขตตรวจประเมิน กำกับสถานประกอบการในพื้นที่แล้ว โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้กองสุขาภิบาล
อาหารทราบ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566   

3. คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ลงตรวจกำกับติดตามการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญ
ปีใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าแมค็โคร สาขาสาทร เขตสาทร ผลการตรวจพบว่าผู้ประกอบการ
ปฏิบัติได้ตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร 

4. กองสุขาภิบาลอาหารได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานเขต ดังนี้  

     1) จัดทำถุงผ้าประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริโภคอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่  
     2) จัดทำป้ายรับรองการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามหลักเกณฑ์ของ

กรุงเทพมหานคร โดยได้ส่งมอบให้สำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว และขอความร่วมมือสำนักงานเขตส่งผลดำเนินงาน
ภายในกำหนด เพ่ือจะได้จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

(10) กิจกรรมการนิเทศงานสุขาภิบาลอาหารฝ่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต  
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ได้ชี้แจงว่า สำนักอนามัย

ได้รับอนุมัติให้จัดประชุมนิเทศงานสุขาภิบาลอาหาร ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เพ่ือให้
คำปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาการทำงานระหว่างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต 
และสำนักอนามัย และแก้ไขปัญหาในการดำเนินการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ การดำเนินงานตามโครงการ
กรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย และการดำเนินงานตามภารกิจ หรือนโยบายผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวมทั้งพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพ 
โดยกำหนดจัดกิจกรรมสัญจรไปยังกลุ่มเขต ทั้ง 6 กลุ่มเขต ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 ซึ่งสำนักอนามัย
จะประสานแจ้งกำหนดการนิเทศฯ ให้สำนักงานเขตทราบต่อไป 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

๒.๓ โครงการ ... 
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 2.3 โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง ได้ชี้แจงว่า สำนักอนามัยได้จัดทำ

โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service เพ่ือขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงาน
ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครให้
เป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ซ่ึงได้กำหนดเป้าหมายใน
การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีมาก /เกรด B (ระดับ 4 ดาว/
Green Service) ร้อยละ 50 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ระดับดีเลิศ/เกรด A (ระดับ 5 ดาว/Green Service Plus) 
ร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครองสุขภาพประชาชน และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
สถานประกอบกิจการอาหาร อีกทั้งเป็นการเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร โดยสำนักอนามัย
จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service ของกรุงเทพมหานคร 
โดยประสานผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้ง 6 กลุ่มเขต 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีกิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ ได้แก่  

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service 
แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรมการประชุมออนไลน์ google meet และ facebook live  

(1) หลักสูตรฯ สำหรับพี่เลี้ยง (เจ้าหน้าที่) ในเดือนพฤษภาคม 2566 
(2) หลักสูตรฯ สำหรับผู้ประกอบการอาหาร ในเดือนมิถุนายน 2566 

2. ตรวจแนะนำ ณ ที่ตั้งสถานประกอบการอาหาร ในรูปแบบ on the job training โดยพี่เลี้ยงฯ 
ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 

3. การประกวดพ่ีเลี้ยงฯ และมอบรางวัลพ่ีเลี้ยงมือโปร (Professional mentor) โดยประเมินผล
ดำเนินงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารฯ กำหนด 

ทั้งนี้ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาหารสู่มาตรฐาน Green Service เป็นโครงการใหม่ที่
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช) ได้ให้แนวทางดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อน
และผลักดันการดำเนินงานส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
จึงขอให้สำนักงานเขตร่วมดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยสำนักอนามัยจะประสานแจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน
เพ่ือขอความร่วมมือดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 2.4 โครงการพัฒนาต้นแบบร้านน้ำแข็งแห่งมหานคร 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ได้ชี้แจงว่า สำนักอนามัยได้

จัดทำโครงการพัฒนาต้นแบบร้านน้ำแข็งแห่งมหานคร ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาสุขลักษณะของการผลิต ขนส่ง 
และจำหน่ายน้ำแข็งให้สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือศึกษา 
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำแนวทางจัดการคุณภาพน้ำแข็งที่จำหน่ายในสถานประกอบการอาหาร
ให้สะอาดปลอดภัย รวมทั้งจัดทำมาตรการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาสุขลักษณะของการจำหน่าย
น้ำแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตนำร่อง เพ่ือเป็นต้นแบบในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำแข็ง
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพ่ือส่งมอบน้ำแข็งที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ครอบคลุมการดำเนินงาน
ด้านอาหารปลอดภัย โดยมีการจัดกจิกรรมการส่งเสริมคุณภาพน้ำแข็งสะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร 
1 ครั้ง จำนวน 1 วัน ในเดือนสิงหาคม 2566  ทั้งนี้ สำนักอนามัย จะประสานแจ้งสำนักงานเขตที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นเขตนำร่องเพ่ือร่วมดำเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๒.๕ โครงการฝึกอบรม … 



- ๑๘ - 
 

๒.๕ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหาร ได้ชี้แจงว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการสุขาภิบาลอาหาร และการบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน
สุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ 
หรือประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน สังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
50 สำนักงานเขต เขตละ 2 คน รวม 100 คน และสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และกองสุขาภิบาลอาหาร 
สำนักอนามัย จำนวน 20 คน กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหาร ในระหว่างเดือน
มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Video Conference จำนวน 1 รุ่น เป็นเวลา 2 วัน ทั้งนี้ การกำหนดหลักสูตรวิชาการด้าน
การสุขาภิบาลอาหาร จะสอบถามความต้องการจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลผ่านโปรแกรม Google Form ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
2.6 การดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 171 มุ่งเป้าติดตั้ง

ระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง 
หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานที่สะสมอาหาร ได้ชี้แจงว่า นโยบายผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ลำดับที่ 171 มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง มีสำนักการระบายน้ำเป็นหน่วยงานหลัก 
สำนักอนามัยและสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานสนับสนุน สำนักอนามัยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0714/11591 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ประสานขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตประสานผู้ประกอบการตลาดประเภทที่ 1 
จำนวน 163 แห่ง ส่งแผนดำเนินการให้สำนักงานเขตทราบ และให้สำนักงานเขตรายงานสำนักอนามัย ทุกวันที่ 
25 ของทุกเดือน ผ่านทาง Google Form ภายในระยะเวลาที่กำหนดปัจจุบันมีตลาดรายงานแผนดำเนินการแล้ว 
93แห่ง (ร้อยละ 56) รายละเอียดดังนี้ 

1. ตลาดที่อยู่นอกพ้ืนที่ให้บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครและ
ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 39 แห่ง ต้องส่งแผนดำเนินการภายใน เดือนพฤศจิกายน 2565 มีตลาดรายงาน
แผนดำเนินการแล้ว 19 แห่ง (ร้อยละ 49) 

2. ตลาดที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 
47 แห่ง ที่มีและไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของตลาดให้ถูกต้องครบถ้วนใน 
Google sheet และต้องส่งแผนดำเนินการภายใน เดือนธันวาคม 2565 มีตลาดรายงานแผนดำเนินการแล้ว     
36 แห่ง (ร้อยละ 77 ) 

3. ตลาดที่อยู่นอกพ้ืนที่ให้บริการของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครแต่มี
ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 79 แห่ง ต้องส่งแผนดำเนินการภายใน เดือนมกราคม 2566 มีตลาดรายงานแผน
ดำเนินการแล้ว 38 แห่ง (ร้อยละ 48) 

ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการในที่ประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาคลอง
ลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร
ธานีนพรัตน์ ให้กองสุขาภิบาลอาหารติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานนโยบายที่ 171 (มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัด
น้ำเสียต้นทาง) จากทุกสำนักงานเขต เพ่ือนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 มกราคม 2566  

 
ดังนั้น สำนักอนามัย ... 






