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รายละเอียดตัวชี้วัด นิยาม และเกณฑ์การวัดตามเกณฑ์มาตฐานเมืองสุขภาพดี 

 
Healthy Environments  

(7 ประเด็น 9  ตชว.)  
Healthy Settings  
(7 ประเด็น 7  ตชว.)  

Healthy People  
(4 ประเด็น 7 ตชว.)  

1. นโยบายหรือแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม  

2. พื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี  

3. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล  
4. การจัดการน้ำบรโิภค  
5. การจัดการเรื่องร้องเรียน  

เหตุรำคาญ  
6. คุณภาพอากาศ 
7. สาธารณภัย  

1. บ้านพักอาศัย 
2. ตลาด 
3. ร้านอาหาร 
4. ส้วมสาธารณะ  
5. ศาสนสถาน 
6. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
7. สถานศึกษา  

 

1. การรวมกลุ่มทางสังคม 
2. การส่งเสริมสุขภาพ  
3. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
4. ประชาชนรอบรู้และสุขภาพดีทุก

กลุ่มวัย  

แนวทางการวัดระดับเมืองสุขภาพดี :  
ระดับทองแดง  ผ่านตัวช้ีวัดระดับพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (15 ข้อ จาก 19 ข้อ)  

ระดับเงิน ผ่านตัวช้ีวัดระดับดี ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 80 (15 ข้อ จาก 19 ข้อ)  

ระดับทอง ผ่านตัวช้ีวัด ระดับดมีาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (19 ข้อ จาก 23 ข้อ) 
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1. ด้าน Healthy Environments 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การวัดแต่ละระดับ 

ระดับพ้ืนฐาน (ทองแดง) 
ระดับดี  
(เงิน) 

ระดับดีมาก  
(ทอง) 

1.1 นโยบายหรือ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม  

1.1.1 มีนโยบายหรือ
แผนพ ัฒนาท ้องถิ่น
ด้านสิ ่งแวดล้อมโดย
การม ีส ่ วนร ่วมของ
ประชาชน 

1) มีการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
2) มีการประกาศนโยบาย/
แผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อม หรือมีการ
ประกาศทิศทางการพัฒนา
เมืองและชุมชนให้เป็นไปตาม
ผังเมืองรวม อย่างน้อย 3 
ช่องทาง 

1) มีการดำเนินงานใน
ระดับพื้นฐาน  
2) มีการประเมินความพึง
พอใจหรือสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
3) มีการติดตามนโยบายหรือ
แผนการพัฒนาท้องถิ่น  

1) มีการดำเนินงานในระดับด ี
2) มีการนำผลประเมินความ
พึงพอใจหรือสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนไป
ปรับปรุงนโยบาย/แผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.2 พื้นที่
สาธารณะที่เอื้อ
ต่อการมสีุขภาพดี  

1.2.1 จัดให้มีพื้นที่
สาธารณะเพื่อสุขภาพ 
(ทางเดินเท้า, ทาง
จักรยาน, สนามเด็ก
เล่น, พื้นที่พักผ่อน, 
พื้นที่สีเขียว) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
พื้นที่เปิดในเมืองที่ประชาชน
ในพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่าง
เท่าเทียมกัน อย่างน้อย 2 ใน 
5 ประเภท 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
พื้นที่พ้ืนท่ีเปิดในเมืองที่
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 
อย่างน้อย 4 ใน 5 ประเภท 

1) มีการดำเนินงานในระดับด ี
2) มีการรับรองจากหน่วยงาน
ภายนอก (ระยะเวลาย้อนหลัง
ไม่เกิน 5 ปี) เช่น (1) การ
ได้รับโลร่างวัลระดับประเทศ 
หรือ (2) หน่วยงานอ่ืน (Third 
party) ถอดบทเรียน อย่าง
น้อย 1 ประเภท 

 1.2.2 ชุมชนมี
สภาพแวดล้อมท่ีเป็น
มิตรกับทุกคน 
(Universal Design) 

สวนสาธารณะหรือสถานท่ี
พักผ่อน อย่างน้อย 1 แห่ง มี
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก 
ได้แก่ ทางลาด ราวจับ ไฟส่อง
สว่าง ท่ีนั่งพัก และห้องส้วม
สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการกำหนด
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 

สวนสาธารณะหรือสถานท่ี
พักผ่อน และสถานท่ีราชการ
หรือสถานบริการสาธารณะ 
ประเภทละ 1 แห่ง (2 
ประเภท) มีการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวก ได้แก่ ทางลาด 
ราวจับ ไฟส่องสว่าง ท่ีนั่งพัก 
ที่จอดรถ ห้องส้วมสำหรับหญิง
ตั้งครรภ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์
ช่วยชีวิตพื้นฐาน 

1) สวนสาธารณะหรือสถานท่ี
พักผ่อน สถานท่ีราชการ และ
สถานบริการสาธารณะ 
ประเภทละ 1 แห่ง (อย่างน้อย 
3 ประเภท) มีการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวก รวมทั้ง
อุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐาน  
2) มีการพัฒนานวัตกรรม/
รูปแบบการจดัการเพื่ออำนวย
ความสะดวกของประชาชนใน
ชุมชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ 
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ประเด็น ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การวัดแต่ละระดับ 

ระดับพ้ืนฐาน (ทองแดง) 
ระดับดี  
(เงิน) 

ระดับดีมาก  
(ทอง) 

1.3 การจ ัดการ
ม ูลฝอยและสิ่ ง
ปฏิกูล 

1.3.1 มีการจัดการมูล
ฝอยครบทุกประเภท  

มีการดำเนินการจดัการ       

มูลฝอย ท้ัง 3 ประเภท ดังนี้ 

1) มีข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เกี่ยวกับการจดัการมลูฝอย 

2) มูลฝอยท่ัวไป มีการคัดแยก 

เก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจดั

มูลฝอย  

3) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน มีการแยก

ทิ้ง เก็บรวบรวม และขนส่งไป

กำจัดยังสถานที่กำจดัอย่าง

ถูกต้อง 

4) มูลฝอยตดิเช้ือ มีการ

ให้บริการเก็บ ขน มลูฝอยใน

ชุมชน 
 

1) มีการดำเนินงาน

ระดับพื้นฐาน  

2) มีการจัดการมูลฝอยได้

มาตรฐานตามกฎหมาย ดังนี้ 

(1) มูลฝอยท่ัวไป มีการคัดแยก 

เก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัด

ม ูลฝอยได้มาตรฐานเป็นไป

ต า ม ก ฎ ก ร ะ ทร ว ง  เ ร ื ่ อ ง

สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย

ทั่วไป พ.ศ. 2560 

(2) ม ูลฝอยท ี ่ เป ็นพ ิษหรือ

อันตรายจากชุมชน มีการแยก

ทิ้ง เก็บรวบรวม และขนส่งไป

กำจัดยังสถานที ่กำจัดอย่าง

ถูกต้อง ได้มาตรฐานเป็นไป

ตาม กฎกระทรวง เรื ่อง การ

จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2560  

(3) มูลฝอยติดเชื้อ มีระบบการ

ให้บริการเก็บขน หรือกำจัดมลู

ฝอย ได้มาตรฐานเป็นไปตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัด

มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

1) มีการดำเนินงานในระดับด ี
2) มีต้นแบบหรือนวัตกรรม
การจัดการมูลฝอยในชุมชน
หรือสถานประกอบการ เช่น 
โครงการ Zero waste, 
โครงการถังขยะเปียก ลดโลก
ร้อน เป็นต้น 
3) ไม่พบปัญหาการร้องเรียน

เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยใน

พื้นที่ หรือหากมีการร้องเรียน

สามารถแก ้ ไขและจ ัดการ

ปัญหาได้ 

 

 1.3.2 มีการจัดการสิ่ง
ปฏิกูล 

มีออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และ
จัดให้มีบริการรถสูบ ขน และ
กำจัดสิ่งปฏิกลูอย่างถกู
สุขลักษณะ  

1. มีการดำเนินการใน

ระดับพื้นฐาน 

2. มีการจัดการสิ่งปฏิกลูได้

มาตรฐานตามกฎกระทรวง

สุขลักษณะการจัดการสิ่ง

ปฏิกูล พ.ศ. 2561  

1. มีการดำเนินการในระดับด ี

2. มีต้นแบบหรือนวัตกรรม
การจัดการสิ่งปฏิกลู หรือ เป็น
ต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ให้แก่
หน่วยงานอ่ืน  
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ประเด็น ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การวัดแต่ละระดับ 

ระดับพ้ืนฐาน (ทองแดง) 
ระดับดี  
(เงิน) 

ระดับดีมาก  
(ทอง) 

3. ไม่พบปัญหาการร้องเรียน

เกี่ยวกับการจดัการส่งปฏิกูล

และการลักลอบท้ิงสิ่งปฏิกูลใน

พื้นที่ หรือหากมีการร้องเรียน

สามารถแก้ไขและจัดการ

ปัญหาได ้

1.4 การจัดการ
คุณภาพน้ำบริโภค 

1.4.1 มีการจัดการ
คุณภาพน้ำบริโภค
อย่างถูกต้อง  
(ระบบประปาเขต
เมือง ระบบประปา
หมู่บ้าน  
และน้ำบริโภคอื่น เช่น 
น้ำตู้หยอดเหรียญ
อัตโนมัติ)  

มีกระบวนการจัดการคุณภาพ
น้ำบริโภคทุกขั้นตอน ได้แก่ มี
การรวบและวิเคราะห์ข้อมลู
พื้นฐานคุณภาพน้ำบริโภค 
จัดทำแผนปรับปรุงคณุภาพน้ำ
บริโภค มีการพัฒนาศักยภาพ 
และตดิตามการดำเนินงาน
ตามแผน 

1) มีการดำเนินงานใน
ระดับพื้นฐาน  
2) ดำเนินการพัฒนาระบบ
ประปาในพ้ืนท่ีอย่างน้อย 1 
ระบบ ให้เป็นประปาดืม่ได ้

1) มีการดำเนินงานในระดับดี  
2) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
น้ำน้ำบริโภคอื่นนอกเหนือจาก
ระบบประปา อย่างน้อย 1 
ประเภท (เช่น ตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ) ให้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรม
อนามัย พ.ศ. 2563 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

1 .5  การจ ัดการ
เรื่องร้องเรียน เหตุ
รำคาญ  

1.5.1 ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองสุขภาพ
จากปัญหาเหตุรำคาญ 

มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเหตุ
รำคาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ภายใน 7 วันทำการ และมี
กระบวนการแกไ้ขปัญหาเหตุ
รำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข 

1) มีการดำเนินงานใน
ระดับพื้นฐาน   
2) จัดทำฐานข้อมูลเหตุรำคาญ 
วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
ปัญหาเหตุรำคาญ กำหนด
มาตรการ/กิจกรรมป้องกัน 
ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไขปญัหา
เหตุรำคาญ และดำเนินการ
ตามมาตรการ/กิจกรรมที่
กำหนด 

1) มีการดำเนินงานในระดับดี  
2) ปัญหาเหตรุำคาญไดร้ับการ
แก้ไขจนเป็นท่ียุตหิรือมีการ
เปรียบเทยีบปรับหรือ
ดำเนินการตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

1.6 คุณภาพ
อากาศ 

1.6.1 การจัดการ
อากาศที่ดี 
 

มีข้อมูลแหล่งกำเนิด และมี
การติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพ
อากาศ สื่อสาร ให้ความรู้แก่
ประชาชน กรณี PM2.5 ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศ ให้มีการแจ้งเตือน

1) ดำเนินการในระดับพื้นฐาน  
2) ดำเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ต่อไปนี ้
(1) มีนโยบาย/แผน/มาตรการ

ในการจัดการคุณภาพ
อากาศและป้องกัน

1) ดำเนินการในระดับด ี
2) จำนวนวันท่ี PM2.5 ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ต่อปี  
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ประเด็น ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การวัดแต่ละระดับ 

ระดับพ้ืนฐาน (ทองแดง) 
ระดับดี  
(เงิน) 

ระดับดีมาก  
(ทอง) 

ความเสีย่ง และให้คำแนะนำ
การปฏิบัตตินแก่ประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ประชาชนในพ้ืนท่ี   

(2) มีการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เพื่อควบคุม 
กำกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
ทางอากาศตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2535 เป็นต้น   

(3) มีกิจกรรมรณรงคล์ดการ
ปล่อยฝุ่น PM2.5 ใน
ชุมชน เช่น ลดการเผา 
ตรวจควันดำ หรือเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว  

1.7 สาธารณภัย  1.7.1 การดำเนินงาน
รองรับภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย   
 

มีฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยง พื้นที่
ประสบภัยพิบัติ หรือสาธารณ
ภัย และข้อมลูกลุ่มประชาชน
ที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทาง
สุขภาพ 

1) ดำเนินการในระดับพื้นฐาน  
2) มีแผนเผชิญเหตุ หรือ 
แผนปฏิบัติการ หรือแผน
กิจกรรมดำเนินการ หรือแผน 
BCP (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งหมด) รองรับภาวะฉุกเฉิน
และสาธารณภัย และประกาศ
ให้ประชาชนทราบ  
3) มีการฝึกซ้อมแผนฯ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

1) ดำเนินการในระดับด ี
2) มีความพร้อมบริหารจดัการ 
ด้านกำลังคน งบประมาณ 
และสิ่งสนับสนุนเพื่อการ
บรรเทาทุกข์ หรือเพื่อการ
จัดการดา้นสุขาภิบาล 
สุขอนามัย และอนามัย
สิ่งแวดล้อมรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภยั 
สามารถปกป้อง คุ้มครอง
สุขภาพและความปลอดภัย
ของประชาชนท่ีประสบภยัได้
ทันต่อสถานการณ ์
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2. ด้าน Healthy Settings 

ประเด็น ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การวัดแต่ละระดับ 

ระดับพ้ืนฐาน (ทองแดง) 
ระดับดี  
(เงิน) 

ระดับดีมาก 
(ทอง) 

2.1 ที่พักอาศัย 2.7.1 ที่พักอาศัย/
บ้านเรือน/ชุมชน
สะอาด สุขอนามัยด ี

มีกิจกรรมการจดัการและ

ควบคุมดูแลที่พักอาศัยหรือ

ชุมชนให้สะอาดถูก

สุขลักษณะ ครอบคลุมทุก

หมู่บ้านหรือชุมชน 

1) มีการดำเนินงาน

ระดับพื้นฐาน 

2) มีการประเมิน หรือ

ประกวดชุมชนหรือหมู่บ้าน 

ผ่านเกณฑ์ บ้านสะอาด 

อนามัยดี ชีวีสมบรูณ์ หรือ

เกณฑ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ด้าน

ความสะอาด สุขอนามยัใน

ครัวเรือน จำนวน 2 ชุมชน

หรือหมู่บ้าน 

 

1) มีการดำเนินงานระดับดี  

2) มีการประเมิน หรือประกวด

ชุมชนหรือหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ 

บ ้านสะอาด อนาม ัยด ี  ช ีวี

สมบูรณ์ หร ือเกณฑ์อ ื ่นที ่มี

วัตถุประสงค์ด้านความสะอาด 

สุขอนามัยในครัวเรือน จำนวน 

2 ชุมชนหรือหมู่บ้านขึน้ไป 

3) การขยายผลไปสู่การพัฒนา

ชุมชนหรือหมู่บ้านอย่างยั ่งยืน 

ได้แก่ แผนการพัฒนาต่อยอด

ไปส ู ่ ช ุ มชนอ ื ่ น  ม ี แกนนำ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และ

มีงบประมาณสนับสนุน  

2.2 ตลาด 2.1.1 ตลาดประเภทท่ี 
1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ 
(Healthy Market) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดนา่

ซื ้อ วิถีใหม่ ระดับพื ้นฐาน (3 

ดาว) ร ้อยละ 100 ของตลาด

ทั้งหมดในพื้นที ่

1) มีการดำเนินงาน

ระดับพื้นฐาน 

2) ผ่านเกณฑม์าตรฐานตลาด

สดน่าซื้อ วิถีใหม่ ระดับดี (4 

ดาว) ร้อยละ 50 ของตลาด

ทั้งหมดในพื้นที่  

1) มีการดำเนินงานระดับด ี
2) ผ่านเกณฑม์าตรฐาน ตลาด
สดน่าซื้อ วิถีใหม่ ระดับดมีาก 
(5 ดาว) ร้อยละ 50 ของตลาด
ทั้งหมดในพื้นที ่

2.3 ร้านอาหาร 2.2.1 สถานท่ีจำหน่าย
อาหา ร ผ ่ า น เ กณฑ์
ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร
สะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean Food Good 
Taste) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

สะอาด รสชาติอร่อย (Clean 

Food Good Taste) ร้อยละ 

30 ของร้านอาหารทั้งหมดใน

พื้นที่ 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

สะอาด รสชาติอร่อย (Clean 

Food Good Taste) ร้อยละ 

40 ของร้านอาหารทั้งหมดใน

พื้นที ่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหาร

สะอาด รสชาติอร่อย (Clean 

Food Good Taste) ร้อยละ 

50 ของร้านอาหารทั้งหมดใน

พื้นที ่

2.4 ส้วมสาธารณะ  2.3.1 ส้วมสาธารณะ
ไ ด ้ ม า ต ร ฐ า น ส ้ ว ม
สาธารณะไทย (HAS) 

1. ส้วมสาธารณะที่อยู่ในความ
ร ับผ ิดชอบของ อปท. ผ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HAS  

1. ส้วมสาธารณะที่อยู่ในความ
ร ับผ ิดชอบของ อปท. ผ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HAS  

1. ส้วมสาธารณะที่อยู่ในความ
ร ับผ ิดชอบของ อปท. ผ ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HAS  
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ประเด็น ตัวชี้วัด 

เกณฑ์การวัดแต่ละระดับ 

ระดับพ้ืนฐาน (ทองแดง) 
ระดับดี  
(เงิน) 

ระดับดีมาก 
(ทอง) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 ร้อยละ 75  
2. ขับเคลื่อนส้วมสาธารณะอืน่ 
ตามเกณฑ ์มาตรฐาน HAS 
อย่างน้อย 1 setting 

2.5 ศาสนสถาน 2.5.1 ศาสนสถาน
ส่งเสริมสุขภาพผ่าน
เกณฑ ์

ศาสนสถานในพ้ืนท่ี ผ่าน
เกณฑ์การประเมินมีวดั
ส่งเสริมสุขภาพ หรือ ศาสน
สถานส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับพื้นฐาน อย่างน้อย 1 
แห่ง 

ศาสนสถานในพ้ืนท่ี ผ่าน
เกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริม
สุขภาพ หรือ ศาสนสถาน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับ
ก้าวหน้า อย่างน้อย 1 แห่ง 

ศาสนสถานในพ้ืนท่ี ผ่าน
เกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริม
สุขภาพ หรือ ศาสนสถาน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับยั่งยืน 
อย่างน้อย 1 แห่ง 

2.6 สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

2.6.1 ระดับ
ความสำเร็จของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่
เข้าร่วมการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ  

ร้อยละ 70 ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มผีลการประเมิน
คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 

ร้อยละ 75 ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มผีลการประเมิน
คุณภาพระดับด ี

ร้อยละ 80 ของสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยที่มผีลการประเมิน
คุณภาพระดับดีมาก 

2.7 สถานศึกษา 2.7.1 สถานศึกษา
พัฒนาเป็นโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเข้าร่วม
ดำเนินโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS)  
ร้อยละ 80 

มีสถานศึกษาในพ้ืนท่ี ร้อยละ 
50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รับรองโรงเรียนส่งเสรมิ
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล 
(GSHPS) 

มีสถานศึกษาในพ้ืนท่ี ร้อยละ 
80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
รับรองโรงเรียนส่งเสรมิ
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล 
(GSHPS) 
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3. ด้าน Healthy People 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การวัดแต่ละระดับ 

ระดับพ้ืนฐาน (ทองแดง) 
ระดับดี  
(เงิน) 

ระดับดีมาก  
(ทอง) 

3.1 การส ่งเสริม
สุขภาพ  
 

3.1.1 มีกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพกลุม่วัย 
 

มีการจัดทำโครงการ/
งบประมาณด้านการส่งเสรมิ
สุขภาพทุกกลุ่มวยั และมีการ
ดำเนินการกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพตามแผนงาน/โครงการ
ที่กำหนด 

มีการดำเนินการตามกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุก
กลุ่มวัยตามแผนงาน/โครงการ
ที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 3 ปี 

ผลการดำเนินงานการส่งเสรมิ
สุขภาพตามกลุม่วัยได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ทุก
โครงการ ต่อเนื่องอย่างน้อย  
3 ป ี

3.2 การรวมกลุ่ม
ทางสังคม 

3.2.1 มีการรวมกลุ่ม
ทางส ังคมและมีการ
ดำเนินกิจกรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม  

ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ
ข้อที่ 1-3 

ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ
ข้อที่ 1-4 

ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบ
ข้อที่ 1-5 

3.3 การสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ  

3.3.1 ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

มีหน่วยงานในพ้ืนท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น
ทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสาสุข 
อุ่นใจ เพื่อส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

หน่วยงานในพ้ืนท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีขึ้น
ทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
สาสุข อุ่นใจ เพื่อส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ มีการ
ประเมินองค์กรรอบรูด้้าน
สุขภาพ ร้อยละ 50 

หน่วยงานในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีขึ้น
ทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสา
สุข อุ่นใจ และมีการประเมิน
องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ขึ้น
สถานะเป็นองค์กรรอบรู ้
ด้านสุขภาพร้อยละ 80 

3.4 ประชาชน
รอบรู้และสุขภาพ
ดีทุกกลุ่มวัย 

3.4.1 ร้อยละของเด็ก
มีพัฒนาการสมวัย 

- - ร้อยละ 86 ของเด็กมี
พัฒนาการสมวัย 

 3.4.2 ร้อยละของ
ประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ 

- - ร้อยละ 84 ของประชาชนอายุ 
15 ปีข้ึนไป มีความรอบรูด้้าน
สุขภาพ 

 3.4.3 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสรมิ
สุขภาพดี (Wellness 
Plan) 

- - ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีแผน
ส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness 
Plan) 

 3.4.4 ร้อยละหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีการคัดแยก
มูลฝอย  

- - ร ้อยละ 80 ของหม ู ่บ ้าน/
ชุมชนที่มีการคัดแยกมูลฝอย 
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นิยาม และรายละเอียดเกณฑ์การวัด 

องค์ปกระกอบที่ 1 ด้าน Healthy Environment  
1.1 นโยบายหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม   
ตัวช้ีวัดที่ 1 มีนโยบายหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน   

นิยาม นโยบายหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือกิจกรรมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือมี
การประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันควบคุมมลพิษ การจัดการขยะ 
สุขาภิบาลอาหาร การรักษาความสะอาดของเมือง ฯลฯ  
การประกาศทิศทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวม หมายถึง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการตราเทศบัญญัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือประกาศผัง
เทศบาล/อบต. หรือผังชุมชน และดำเนินการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไป
ตามผังหรือแผนที่ได้ประกาศใช้   
การประเมินความพึงพอใจหรือสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หมายถึง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของ อปท. โดยใช้วิธีการ เช่น ประชุมประชาคม การ
ประชุมแลกเปลี ่ยนข้อมูลแลพความคิดเห็น การสนทนากลุ ่มย่อย การสัมภาษณ์
รายบุคคล เป็นต้น  

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทั้ง 2 ข้อ ได้แก่   
1) มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
2) มีการประกาศนโยบาย/แผนพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการประกาศทิศ
ทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นไปตามผังเมืองรวม 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี มีการดำเนินงานในระดับพื้นฐาน มีการประเมินความพึงพอใจหรือสำรวจความ
คิดเห็นของประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก มีการนำผลประเมินความพึงพอใจหรือสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไป
ปรับปรุงนโยบาย/แผนพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. นโยบายหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม  

2. หนังสือประกาศนโยบายหรือประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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3. หนังสือประกาศทิศทางการพัฒนาเมืองและชุมชน  
4. รายงานหรือสรุปข้อมูลประเมินความพึงพอใจหรือสำรวจความคิดเห็นของ

ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
5. ภาพถ่ายกิจกรรม 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.2 พื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี    
ตัวช้ีวัดที่ 2 จัดให้มีพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพ   
นิยาม จัดให้มีพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีพื้นที่

เปิดในเมืองที่ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น  
1) ทางเดิน หมายถึง  
1.1 ทางเดินเท้าที่เป็นส่วนหนึ่งของถนน ที่ทำไว้ให้คนเดินอยู่ข้างหนึ่งของทางหรือทั้ง
สองข้างของทาง และส่วนที่อยู่ชิดขอบทาง ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน  
1.2 ทางเดินเท้าที่เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่พักผ่อน/พ้ืนที่สีเขียวซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน 
ที่มา : https://dict.longdo.com  
2) ทางจักรยาน หมายถึง ช่องทาง เส้นทาง ทางหรือเส้นทาง ซึ่งได้รับการออกแบบ
และ/หรือกำหนดไว้สำหรับการเดินทางด้วยจักรยานโดยเฉพาะ 
ที่มา : คู่มือส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้จักรยาน สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก 
กรมการขนส่งทางบก 
3) สนามเด็กเล่น หมายถึง พื้นที่ที่จัดให้เด็กได้เล่นผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทั้งการ
ทดลอง การเล่นแบบสำรวจ ซึ่งสนามเด็กเล่นอาจประกอบด้วยเครื่องเล่นสนาม พื้นที่
ในการเล่นอิสระหรือทำกิจกรรม และอุปกรณ์การเล่นต่าง ๆ 
ที่มา : พัชรินทร์ ลิ ้มสุปรียารัตน์,สภาพและปัญหาการจัดสนามเด็กเล่นในโรงเรียน
อนุบาล กรุงเทพมหานคร,ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
4) พื้นที่พักผ่อน หมายถึง สถานที่ที่สร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเป็นที่พักผอน 
หยอนใจสำหรับประชาชนทั่วไป และเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เชน  
4.1 การเดินเล่น  
4.2 การพักผอน  
4.3 การออกกําลังกาย  
โดยมีการจัดแต่งบริเวณไวอย่างสวยงาม พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกไวคอย
บริการแก่ประชาชน 
ที่มา : มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
5) พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่ที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือกำหนดขึ้นใน
เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ปกคลุมด้วยพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก 
โดยมีว ัตถุประสงค์ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ด ี สวยงาม ร่มเย็น น่าอยู ่ เป็นพื ้นที่
สาธารณะที่ประชาชนเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ เช่น  
5.1 สวนสาธารณะ  
5.2 สวนหย่อม  
5.3 สวนพฤกษศาสตร์  
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5.4 พ้ืนที่สีเขียวอรรถประโยชน์ (ส่วนบุคคล เช่น สวนของเอกชน สวนในบ้าน อาคาร
พักอาศัย) 
ที ่มา : แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ป ี 2565 
(พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่มา : Global Action Plan on Physical Activity: GAPPA) 
(Global Action Plan on Physical Activity: GAPPA) 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีพื ้นที ่เปิดในเมืองที ่ประชาชนในพื้นที่
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างน้อย 2 ใน 5 ประเภท 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพ้ืนที่พ้ืนที่เปิดในเมืองที่ประชาชนในพ้ืนที่สามารถ
เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน อย่างน้อย 4 ใน 5 ประเภท 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก มีการรับรองจากหน่วยงานภายนอก (ระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) เช่น 
(1) การได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ หรือ (2) หน่วยงานอื่น (Third party) ถอด
บทเรียน อย่างน้อย 1 ประเภท 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. เอกสารหรือภาพถ่ายที่เก่ียวข้อง 

2. หลักฐานโล่รางวัล 
3. หลักฐานสรุปการถอดบทเรียน 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน (Universal Design)  
นิยาม ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

มีการออกแบบและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองที่มีความปลอดภัยและเอื้อต่อ   
ทุกคน (Universal Design) โดยคำนึงถึงกลุ่มเด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
อุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐาน หมายถึง อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์กริ่งสัญญาณเตือนภัย เครื่องกระตุก
หัวใจ (AED) อุปกรณ์ป้องกันการจมน้ำ (กรณีมีบ่อน้ำหรือสระน้ำ) เป็นต้น 
นวัตกรรม หมายถึง แนวความคิด เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการที่สร้างขึ้น
เพ่ืออำนวยความสะดวกของประชาชนในชุมชน รวมถึงผู้สูงอายุและผู้พิการ 
สถานบริการสาธารณะ หมายถึง สถานที่หรืออาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคน
ได้โดยทั่วไป เพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การ
นันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น หอประชุม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด 
สนามกีฬากลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ 
ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ เป็นต้น  

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อน อย่างน้อย 1 แห่ง มีการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวก ได้แก่ ทางลาด ราวจับ ไฟส่องสว่าง ที ่นั ่งพัก และห้องส้วมสำหรับ       
หญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งมีการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
 ดี สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อน และสถานที ่ราชการหรือสถานบริการ
สาธารณะ ประเภทละ 1 แห่ง (2 ประเภท) มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่    
ทางลาด ราวจับ ไฟส่องสว่าง ที่นั่งพัก ที่จอดรถ ห้องส้วมสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตพ้ืนฐาน 
 ดีมาก  
1) สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อน สถานที่ราชการ และสถานบริการสาธารณะ 
ประเภทละ 1 แห่ง (อย่างน้อย 3 ประเภท) มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้ง
อุปกรณ์ช่วยชีวิตพ้ืนฐาน  
2) มีการพัฒนานวัตกรรม/รูปแบบการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนใน
ชุมชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. มีแผนงาน และงบประมาณในการดำเนินงาน และการซ่อมแซมบำรุงรักษา 

2. มีภาพประกอบ 
3. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และประชาชน 
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1.3 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   
ตัวช้ีวัดที่ 4 มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภท   
นิยาม มูลฝอย หมายถึง มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมูลฝอย

ติดเชื้อ (มาตรา 4 ใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
มูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง มูลฝอยที่มีเชื ้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้น     
ซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้ 
การจัดการมูลฝอย หมายถึง กระบวนการดำเนินการตั้งแต่การลดปริมาณ/การคัดแยก 
การเก็บขน การบำบัดหรือการกำจัดมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามข้อกำหนด 
หลักเกณฑ์ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่กำหนด กระบวนการจัดการมูลฝอย 
ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ 
มีการจัดการมูลฝอย หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ต่อไปนี้ 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บ ขน กำจัด มูลฝอย  
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานหรือราชการส่วนท้องถิ่นในการ

ดำเนินการเก็บ ขน กำจัด มูลฝอย  
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้บุคคลรับทำการเก็บ ขน กำจัด มูลฝอย 
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลดำเนินการเก็บ ขน กำจัด มูลฝอย หรือ

มอบให้สถานประกอบการจัดการมูลฝอย หรือจ้างให้บุคคลหรือเอกชนดำเนินการ 
การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 

🗹 พื้นฐาน มีการจัดการมูลฝอยทั้ง 3 ประเภท โดยมีการคัดแยกและการดำเนินการ
จัดการ ดังนี้ 
1. มูลฝอยทั่วไป มีการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดมูลฝอย  
2. มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มีการแยกทิ้ง เก็บรวบรวม และขนส่งไป

กำจัดยังสถานที่กำจัดอย่างถูกต้อง 
3. มูลฝอยติดเชื้อ มีการให้บริการเก็บ ขน มูลฝอยในชุมชน 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

🗹 ดี มีการจัดการมูลฝอยทั้ง 3 ประเภท ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีการดำเนินการจัดการ ดังนี้ 
1. มูลฝอยทั่วไป มีการคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดมูลฝอยได้มาตรฐาน

เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 
2. มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มีการแยกทิ้ง เก็บรวบรวม และขนส่งไป

กำจัดยังสถานที่กำจัดอย่างถูกต้อง ได้มาตรฐานเป็นไปตาม กฎกระทรวง เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2560  
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3. มูลฝอยติดเชื้อ มีระบบการให้บริการเก็บขน หรือกำจัดมูลฝอย ได้มาตรฐานเป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

      ใช่ (1 คะแนน)   ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

🗹 ดีมาก มีการจัดการมูลฝอยทั้ง 3 ประเภท ได้มาตรฐานเป็นไปตามกฎกระทรวง          
ที่เกี่ยวข้อง และมีการดำเนินการจัดการ ดังนี้ 

1) มีต้นแบบหรือนวัตกรรมการจัดการมูลฝอยในชุมชนหรือสถานประกอบการ           
เช่น โครงการ Zero waste, โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เป็นต้น 

2) ไม่พบปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในพื้นที่ หรือหากมีการ
ร้องเรียนสามารถแก้ไขและจัดการปัญหาได ้

       ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. สรุปผล รายงาน การจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.  

2. ภาพถ่ายประกอบ 
แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 มีการจัดการสิ่งปฏิกูล   
นิยาม สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะของคน หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนอุจจาระหรือ

ปัสสาวะ (กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561) 
มีการจัดการสิ่งปฏิกูล หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ต่อไปนี้ 
1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูล  
2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับหน่วยงานหรือราชการส่วนท้องถิ่นในการ

ดำเนินการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูล  
3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้บุคคลรับทำการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูล 
4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้บุคคลดำเนินการเก็บ ขน กำจัด สิ่งปฏิกูล หรือ

มอบให้สถานประกอบการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือจ้างให้บุคคลหรือเอกชน
ดำเนินการ 

การกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
กำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะที่ อปท.ดำเนินการเอง หรือ มีหนังสือรับรอง การจัดทำ
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง อปท. หรือ มีสัญญาจ้างเอกชนในการกำจัด   

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และจัดให้มีบริการรถสูบ ขน และกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี  
1. มีการดำเนินการในระดับพ้ืนฐาน 
2. มีการจัดการสิ่งปฏิกูลได้มาตรฐานตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล 
พ.ศ. 2561  
3. ไม่พบปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการส่งปฏิกูลและการลักลอบทิ้งสิ่งปฏิกูลใน
พ้ืนที่ หรือหากมีการร้องเรียนสามารถแก้ไขและจัดการปัญหาได้  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก  
1. มีการดำเนินการในระดับด ี
2. มีต้นแบบหรือนวัตกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือ เป็นต้นแบบ/แหล่งเรียนรู้ให้แก่
หน่วยงานอื่น  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ - ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
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- ภาพถ่ายระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลของ อปท. หรือหนังสือความร่วมมือ/บันทึกข้อตกลง
กับหน่วยงานอื่น ในการกำจัดสิ่งปฏิกูล  

- สรุปผลการดำเนินงาน/รายงานสถานการณ์การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- ภาพถ่ายการดำเนินงาน 
แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.4 การจัดการน้ำบริโภค   
ตัวช้ีวัดที่ 6 มีการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคอย่างถูกต้อง  

นิยาม น้ำบริโภค หมายถึง น้ำประปาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลิตเองรวมทั้งประปา
หมู่บ้านหรือใช้บริการน้ำประปาจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ การประปานครหลวง การ
ประปาส่วนภูมิภาค น้ำตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ และน้ำบริโภคอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 
การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ หมายถึง เป็นการดำเนินงานของเครือข่าย
ระดับตำบล ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล 
แกนนำชุมชน และ อาสาสมัครชุมชน หรือภาคีเครือข่าย มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ำบริโภคในพื้นที่  
น้ำประปาเขตเมือง หมายถึง น้ำประปาที่ผลิตจากระบบการผลิตขนาดใหญ่ ประชากร
จำนวนในเขตเมืองครอบคลุมการจ่ายน้ำพ้ืนที่กว้าง ซึ่งได้แก่ การประปานครหลวง การ
ประปาส่วนภูมิภาค ประปาเทศบาลขนาดใหญ่ เป็นต้น 
ระบบประปาหมูบ้าน หมายถึง ระบบประปาที่มีขนาดเล็ก ใหบริการในพื้นที่ไม่กวา
งมากนักอาจจะ 1 – 2 หมูบ้าน ประชาชนหรือผู้ใช้น้ำในพื้นที่ไม่เกิน 5,000 คน ซึ่ง
อาจจะมีการบริหารจัดการโดยเทศบาลตำบล องคการบริหารส วนตำบลคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาหมูบ้าน  
กระบวนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค หมายถึง กระบวนการในการจัดการคุณภาพน้ำ
บริโภค โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1) สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานคุณภาพน้ำบริโภค  
2) อปท. มีการจัดทำแผนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในพื้นที่ 
3) อปท. มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ อปท. และ ประชาชน (ผู้ดูแลระบบ

ประปา แกนนำชุมชน  อสม.) ในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและการเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ำบริโภค ในรูปแบบการสอนตามปกติ (onsite) หรือหลักสูตร
ออนไลน์ (online) 

4) มีการติดตามการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ให้สะอาด ปลอดภัย 
การพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีดำเนินงาน หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ำของระบบประปา (ได้แก่ ระบบ
ประปาเขตเมือง ระบบประปาหมู่บ้าน) หรือ คุณภาพน้ำบริโภคอ่ืนนอกเหนือจากระบบ
ประปา (เช่น ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ) โดยดำเนินการดังนี้ 
    ก. กรณีเป็นน้ำประปาเขตเมือง ดำเนินการดังนี้  

1) สุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำตามเกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย 
พ.ศ. 2563  จำนวน 6 จุด โดยเก็บต้นท่อ 1 จุด ปลายท่ออย่างน้อย 5 จุด  

2) สุ่มเก็บตัวอยา่งน้ำ 2 ครั้งตอจุด ตามขอกำหนดการรับรองคุณภาพ
น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย 
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3) หากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาไม่ผ่าน มีการดำเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำบริโภคให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน และมี
ผลการบันทึกผลการปรับปรุงแก้ไข 

    ข. กรณีเป็นระบบประปาหมู่บ้าน ดำเนินการดังนี้  
1) สุ่มเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ ตามเกณฑคุณภาพน้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย 

พ.ศ. 2563 จำนวน 1 จุด เก็บต้นท่อ 1 จุด ปลายท่ออย่างน้อย 1 จุด  
2) สุ่มเก็บตัวอยา่งน้ำ 2 ครั้งตอจุด ตามขอกำหนดการรับรองคุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้กรมอนามัย 
3) หากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาไม่ผ่าน มีการดำเนินการ

พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำบริโภคให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน และมี
ผลการบันทึกผลการปรับปรุงแก้ไข 

ค. กรณีเป็นน้ำบริโภคอ่ืนนอกเหนือจากระบบประปา เช่น ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
อัตโนมัติ ดำเนินการดังนี้ 
1) สุ่มเก็บร้อยละ 10 ของจำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญทั้งหมด 
2) ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 

พ.ศ.2563 ความถ่ีปีละ 1 ครั้ง  
3) ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ

น้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
4) หากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริโภคไม่ผ่านมีการดำเนินการ

พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำบริโภคให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน และมี
ผลการบันทึกผลการปรับปรุงแก้ไข 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคทุก
ขั้นตอน ได้แก่ มีการรวบและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานคุณภาพน้ำบริโภค จัดทำแผน
ปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภค มีการพัฒนาศักยภาพ และติดตามการดำเนินงานตามแผน  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี อปท. ดำเนินการตามเกณฑ์ระดับพื้นฐาน และ อปท.ดำเนินการพัฒนาระบบ
ประปาในพ้ืนที่อย่างน้อย 1 ระบบ ให้เป็นประปาดื่มได้  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก อปท. ดำเนินการตามเกณฑ์ระดับดี  และ อปท.ดำเนินการพัฒนาคุณภาพน้ำ
น้ำบริโภคอื่นนอกเหนือจากระบบประปา อย่างน้อย 1 ประเภท (เช่น ตู้น้ำดื่มหยอด
เหรียญอัตโนมัติ) ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื ่มได้ กรม
อนามัย พ.ศ. 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

 ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
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หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. ฐานข้อมูล/ทะเบียนวิเคราะห์สถานการณ์น้ำบริโภคของ อปท. 

2. ทะเบียนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
3. ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (อ11,อ31) 
4. ผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้    

กรมอนามัย พ.ศ. 2563 (21 พารามิเตอร์) 
5. แผนและผลการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำบริโภคให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน 

/แผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค/แผนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนา
บุคลากร วิชาการ  

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.5 การจัดการเรื่องร้องเรียน เหตุรำคาญ  
ตัวช้ีวัดที่ 7 ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัญหาเหตุรำคาญ  

นิยาม เหตุรำคาญ หมายถึง เหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 25 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากปัญหาเหตุรำคาญ หมายถึง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินงานตรวจสอบ ควบคุม และจัดการปัญหาเหตุรำคาญ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือคุ้มครองสุขภาพหรือสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการดำรงชีพโดยปกติสุขของประชาชน 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ 
และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี จัดทำฐานข้อมูลเหตุรำคาญ วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญ 
กำหนดมาตรการ/กิจกรรมป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ และ
ดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมที่กำหนด 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก ปัญหาเหตุรำคาญได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยุติหรือมีการเปรียบเทียบปรับหรือ
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 4. แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ ขั้นตอนการตรวจสอบและจัดการแก้ไข

เหตุรำคาญ และรายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ 
5. ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเหตุรำคาญในพื้นที่ และมาตรการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ

เพ่ือป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง หรือแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ 
6. ฐานข้อมูลเหตุรำคาญ จำนวนเหตุรำคาญทั้งหมด จำนวนเหตุรำคาญที่ได้รับการ

แก้ไขจนเป็นที่ยุติ จำนวนเหตุรำคาญที่มีการเปรียบเทียบปรับหรือดำเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.6 คุณภาพอากาศ  
ตัวช้ีวัดที่ 8 การจัดการอากาศที่ดี  

นิยาม คุณภาพอากาศ หมายถึง อากาศสะอาดที่ไม่มีมลพิษปนเปื้อน ซึ่งในที่นี้ให้ความสำคัญ
กับมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่สำคัญ คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอนในบรรยากาศ (PM2.5) โดยมีความเข้มข้นของปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่งโมง 
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศโดยทั่วไปเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของประเทศไทย 
การจัดการอากาศที ่ดี หมายถึง มีการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ แหล่งกำเนิด 
ฝุ่นละออง มีการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ให้คำแนะนำในการป้องกันสุขภาพจาก PM2.5 
และมีแผนการจัดการ ควบคุม กำกับแหล่งกำเนิด PM2.5 ในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนมี
คุณภาพอากาศที่ดี และความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน 

การวัด  คะแนนตัวชี้วัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน มีข้อมูลแหล่งกำเนิด และมีการติดตาม เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ สื่อสาร 
ให้ความรู้แก่ประชาชน กรณี PM2.5 ในบรรยากาศโดยทั่วไปเกินเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ ให้มีการแจ้งเตือนความเสี่ยง และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนแก่
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการในระดับพื้นฐาน และดำเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ 

1. มีนโยบาย/แผน/มาตรการในการจัดการคุณภาพอากาศและป้องกันผลกระทบ
ต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่   

2. มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือควบคุม กำกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2535 เป็นต้น   

3. มีกิจกรรมรณรงค์ลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 ในชุมชน เช่น ลดการเผา ตรวจควัน
ดำ หรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  

  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก ดำเนินการในระดับดี และ 
มีจำนวนวันที่ PM2.5 ในบรรยากาศโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี  
(วิธีคำนวณ: จำนวนวันที่ PM2.5  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน/จำนวนวันใน 1 ปี) * 100 
           ใช ่(1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. ข้อมูลแสดงแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศในพื้นที่  
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2. ข้อมูลรายงานกิจกรรมการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ การให้ข้อมูล 

คำแนะนำในการดูแลสุขภาพประชาชนในพื ้นที ่ด ้วยว ิธ ีการต่าง ๆ (พร้อม

ภาพประกอบ)  

3. รายงานกิจกรรมการรณรงค์ลด PM2.5 เช่น ลดเผา หรือปลูกต้นไม้ ในชุมชน 
(พร้อมภาพประกอบ) 

4. มีแผน หรือนโยบาย หรือมาตรการ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นในการควบคุมกิจการ
หรือกิจกรรม ที่เป็นแหล่งกำเนิด PM2.5 ในท้องถิ่น  

5. รายงานสถานการณ์ PM2.5 และจำนวนวันที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในรอบ 1 ปี 
(โดยเทียบข้อมูลตามมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศโดยทั่วไป เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ของประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
หมายเหตุ :  
3) ข้อมูลการตรวจวัด PM2.5 สามารถใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่

เ ป ็ น ว ิ ธ ี ม า ต ร ฐ าน  ( Reference Method) ว ิ ธ ี เ ท ี ย บ เท ่ า  ( Equivalent 
Method)  หรือวิธีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบ sensor ขนาดเล็ก  

4) โดยหากในท้องถิ่น มีสถานีหรือเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศตามแนวทาง
ข้างต้น ให้ใช้ข้อมูลนั้นในการรายงาน หากในท้องถิ่นไม่มีสถานี/เครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศให้พื้นที่ ให้ใช้ข้อมูลจากสถานี/เครื่องตรวจวัดจากพื้นที่ใกล้เคียง
ในรัศมี 10 กิโลเมตร  

5) โดยสามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น  
1. กรมควบคุมมลพิษ  Link : http://air4thai.pcd.go.th 
2. กรุงเทพมหานคร  Link : https://www.bangkokairquality.com/  
3. Dustboy Link : https://www.cmuccdc.org/daily 

4. CMAQH Link : https://www.ntaqhi.info 

5. สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Link : 
https://airsouth.things.in.th/ 

6. Air Quality Information Center Link :https://pm2_5.nrct.go.th/ 
7. SENSOR FOR ALL Link : https://sensorforall.eng.chula.ac.th/ 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  

http://air4thai.pcd.go.th/
https://www.cmuccdc.org/daily
https://www.ntaqhi.info/
https://airsouth.things.in.th/
https://pm2_5.nrct.go.th/
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1.7 สาธารณภัย  
ตัวช้ีวัดที่ 9 การดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย    
นิยาม ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย  หมายถึง เหตุการณ์ หรือสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดโรค ภัย

สุขภาพ ซึ่งเกิดจากสิ่งคุกคามประเภทต่าง ๆ ทั้งเกิดโดยธรรมชาติ และมนุษย์เป็น
ผู้กระทำ โดยกลไกการจัดการภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย คือการเตรียมความพร้อม
รับมือการเกิดภัยพิบัติ หรือภัยสุขภาพ เพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่
ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นกลไกการสร้างกระบวนการจัดการสุขาภิบาล 
สุขอนามัย และอนามัยสิ ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี ่ยงและ
ผลกระทบของประชาชน โดยกลไกการดำเนินงานต้องได้รับความร่วมมือและบูรณาการ
ร่วมกันในภาพรวมของทุกหน่วยงานภาคีเครือข่าย  

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน มีฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ประสบภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย และข้อมูล
กลุ่มประชาชนที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยงทางสุขภาพ  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี  
1) มีการดำเนินการในระดับพ้ืนฐาน  
2) มีแผนเผชิญเหตุ หรือ แผนปฏิบัติการ หรือแผนกิจกรรมดำเนินการ หรือแผน BCP 
(อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด) รองรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยและประกาศให้
ประชาชนทราบ  
3) มีกระบวนการฝึกซ้อมแผนฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก มีความพร้อมบริหารจัดการ ด้านกำลังคน งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนเพ่ือ
การบรรเทาทุกข์ หรือเพ่ือการจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย สามารถปกป้อง คุ ้มครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยของประชาชนที่ประสบภัยได้ทันต่อสถานการณ์ 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 8. ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยง พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติหรือภัยสุขภาพ พ้ืนที่ประสบภัยซ้ำซากใน

พ้ืนที่ 
9. แผนเผชิญเหตุ หรือ แผนปฏิบัติการ หรือแผน BCP (อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังหมด) 

รองรับภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย พร้อมหลักฐานการฝึกซ้อมแผน 
10. หลักฐานการประกาศแผนให้ประชาชนทราบ เช่น การติดประกาศ การส่งข้อมูล

ผ่านกลุ่มตัวแทนหมู่บ้านหรือชุมชน การจัดประชุมแจ้งแผน เป็นต้น  
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11. หลักฐาน แบบประเมินทรัพยกร แผนการจัดสรรงบประมาณ สำหรับพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร คน เงิน สิ่งของสนับสนุนด้านการสุขาภิบาล สุขอนามัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับช่วยเหลือ และลดความเสี ่ยงในการใช้ชีวิตช่วง
ประสบภัยของประชาชน 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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องค์ประกอบที่ 2 ด้าน Healthy Settings  
2.1 ที่พักอาศัย  
ตัวช้ีวัดที่ 10 ที่พักอาศัย/บ้านเรือน/ชุมชนสะอาด สุขอนามัยดี  
นิยาม ที ่พักอาศัย/บ้านเร ือน/ชุมชนสะอาด สุขอนามัยดี  หมายถึง การจัดการและ

ควบคุมดูแลที่พักอาศัยหรือชุมชนให้สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อสุขภาพดี ป้องกันโรค รวมทั้งก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย 
กิจกรรมการจัดการและควบคุมดูแลที่พักอาศัยหรือชุมชนให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ
การจัดการควบคุมดูแลที่พักอาศัย/บ้านเรือน/ชุมชนสะอาด สุขอนามัยดี เช่น กิจกรรม 
5 ส. การสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมจัดการขยะในครัวเรือน (zero waste) กิจกรรมพัฒนาหน้าบ้านน่ามอง มีการ
จัดประกวด เป็นต้น 
ชุมชนหรือหมู่บ้านสะอาด สุขอนามัยดี หมายถึง ที่พักอาศัย/บ้านเรือน ผ่านการ
ประเมินตาม “เกณฑ์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์” หรือเกณฑ์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์
ด้านความสะอาด สุขอนามัยในครัวเรือน ร้อยละ 60 ขึ้นไปของจำนวนหลังคาเรือน
ทั้งหมดในชุมชน/หมู่บ้าน หรือไม่น้อยกว่า 100 หลังคาเรือน 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน มีกิจกรรมการจัดการและควบคุมดูแลที่พักอาศัยหรือชุมชนให้สะอาดถูก
สุขลักษณะ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี  
1) มีการดำเนินงานระดับพ้ืนฐาน 
2) มีการประเมิน หรือประกวดชุมชนหรือหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์ หรือเกณฑ์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ด้านความสะอาด สุขอนามัยในครัวเรือน จำนวน 
2 ชุมชนหรือหมู่บ้าน 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก  
1) มีการดำเนินงานระดับดี  
2) มีการประเมิน หรือประกวดชุมชนหรือหมู่บ้าน ผ่านเกณฑ์ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวี
สมบูรณ์ หรือเกณฑ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ไปในแนวทางเดียวกัน จำนวน 2 ชุมชนหรือ
หมู่บ้านขึ้นไป 
3) การขยายผลไปสู่การพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ได้แก่ แผนการพัฒนาต่อ
ยอดไปสู่ชุมชนอ่ืน มีแกนนำขับเคลื่อนการดำเนินงาน และมีงบประมาณสนับสนุน  
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 ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1 มีรายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการและควบคุมดูแลที่พักอาศัยหรือชุมชนให้

สะอาดถูกหลักสุขลักษณะ 
2 มีรายงานการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านสะอาด สุขอนามัยดี 
3 ภาพถ่ายประกอบ 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 ตลาด  
ตัวช้ีวัดที่ 11 ตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ (Healthy Market)  

นิยาม ตลาด หมายถึง สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้าประเภท
สัตว์เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือ
ของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และ
หมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้สำหรับให้ผู ้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
ประเภทดังกล่าวเป็นประจำ หรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่กำหนด 
ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึง ตลาดที่มีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ 
อาคารสิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ ที่
เก็บรวบรวมหรือที ่รองรับมูลฝอย และที ่จอดยานพาหนะ ต้องมีและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และสุขลักษณะ 
ตลาดประเภทท่ี 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย หมายถึง ตลาดสดที่มีใบอนุญาต
และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื ้อ วิถีใหม่ ตั ้งแต่
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
เกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ (Healthy Market) หมายถึง เกณฑ์การ
รับรองมาตรฐานตลาดสด ประกอบด้วยเกณฑ์ 50 ข้อ ซึ่งครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้านความปลอดภัยของอาหาร และ
ด้านคุ้มครองผู้บริโภค โดยแบ่งการรับรองเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับดี 
ระดับดีมาก 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน ตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ 
ระดับพ้ืนฐาน (3 ดาว) ร้อยละ 100 ของตลาดทั้งหมดในพ้ืนที่ 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี  
1) มีการดำเนินงานในระดับพ้ืนฐาน 
2) ตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ระดับดี (4 ดาว) ร้อย
ละ 50 ของตลาดทั้งหมดในพ้ืนที่ 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก  
1) มีการดำเนินงานในระดับดี 
2) ตลาดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ ระดับดีมาก (5 ดาว) 
ร้อยละ 50 ของตลาดทั้งหมดในพ้ืนที ่
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
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หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ทั้งหมด และจำนวนตลาดประเภทที่ 1 ที่ได้รับใบอนุญาต 

2. จำนวนตลาดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ 
แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

2.3 ร้านอาหาร  
ตัวช้ีวัดที่ 12 สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food 

Good Taste) 

นิยาม สถานที่จำหน่ายอาหาร หมายถึง สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้  
1. อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ และมิใช่การขายของใน
ตลาด 
2. ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสำเร็จ  
3. มีการจําหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่าย โดยจัด
ให้มีบริเวณไว้สำหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือ นําไปบริโภคท่ีอ่ืน 
สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย หมายถึง สถานที่จำหน่าย
อาหารที่มีใบอนุญาตหรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง และปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย  
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) หมายถึง เกณฑ์
การรับรองมาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย 
หมวด 1 สถานที่จำหน่ายอาหาร 
หมวด 2 อาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และจำหน่ายอาหาร 
หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ  
หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร  
หมวด 5 ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ มือผู้สัมผัส
อาหาร 
การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร  หมายถึง กระบวนการติดตาม สังเกต และ
พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาดปลอดภัยของอาหารอย่างมีระบบ ซึ่งมีผลมาจาก
สุขลักษณะของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร การปนเปื้อนของอาหาร ภาชนะ
อุปกรณ์ และสุขอนามัยของผู ้ส ัมผัสอาหาร โดยการเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร 
ประกอบด้วยขั้นตอนการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ แปลผลและการกระจายข้อมูล 
เพ่ือนำไปสู่การดำเนินการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 
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การสื่อสารความเสี่ยงด้านสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านสุขาภิบาลอาหาร หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการส่งผ่านหรือ
ถ่ายทอดข้อมูลระหว่างกลุ ่มที ่มีความสนใจเกี ่ยวกับระดับของความเสี่ยงด้านด้าน
สุขาภิบาลอาหาร เพื่อการสื่อสาร แจ้งเตือน ตลอดจนการป้องกัน ดูแลให้ผู ้บริโภค
ปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอาหาร 

การวัด  คะแนน 
 พื้นฐาน สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste) ร้อยละ 30 ของร้านอาหารทั้งหมดในพ้ืนที่ 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean 
Food Good Taste) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food 
Good Taste) ร้อยละ 40 ของร้านอาหารทั้งหมดในพ้ืนที่ 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก สถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
(Clean Food Good Taste) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean 
Food Good Taste) ร้อยละ 50 ของร้านอาหารทั้งหมดในพ้ืนที่ 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. จำนวนร้านอาหารทั้งหมด 

2. จำนวนร้านอาหารท่ีได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
3. จำนวนร้านอาหารทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.4 ส้วมสาธารณะ  
ตัวช้ีวัดที่ 13 ส้วมสาธารณะได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS)  

นิยาม ส้วมสาธารณะได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) หมายถึง ส้วมสาธารณะที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS  
ส้วมสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. หมายถึง ส้วมในสถานที่สาธารณะ
เป้าหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. สถานที่ราชการ ได้แก่ สำนักงานเทศบาล ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ 
2. แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างขึ้นเพื่อให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
3. ตลาดสด ได้แก่ ตลาดสดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. สถานีขนส่งทางบก ได้แก่ สถานีขนส่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. สวนสาธารณะ ได้แก่ สวนสาธารณะในความรับผิดชอบของ อปท. 

7. ส้วมสาธารณะริมทาง ได้แก่ ส้วมสาธารณะอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน ส้วมสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ 50 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี ส้วมสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน HAS ร้อยละ 75 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก ส้วมสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน HAS ร้อยละ 75 และขับเคลื่อนส้วมสาธารณะอ่ืน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
HAS อย่างน้อย 1 setting 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. จำนวนและท่ีตั้งส้วมสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ทั้งหมด 

2. จำนวนส้วมสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ทีผ่่านมาตรฐาน HAS 
3. จำนวนส้วมสาธารณะทั้งหมด 
4. จำนวนส้วมสาธารณะทั้งหมดท่ีเข้ารับประเมิน และผ่านมาตรฐาน HAS 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.5 ศาสนสถาน  
ตัวช้ีวัด 14 ศาสนสถาน ผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ หรือ ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ  

นิยาม ศาสนสถาน หมายถึง สิ่งก่อสร้างหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษให้ปัจเจก
หรือกลุ่มคนเข้ามาประกอบการแสดงออกซ่ึงการเคารพ, อุทิศตน หรือศึกษาทางศาสนา 
ศาสนสถาน เช่น โบสถ์คริสต์, วัด และ มัสยิด เป็นตัวอย่างของสิ่งก่อสร้างศาสนสถานที่
สร้างข้ึนเพื่อให้ศาสนิกชนใช้ประกอบการบูชาในทางศาสนาและความเชื่อ ศาสนสถาน  
ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ศาสนสถานที่มีการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน และชุมชน 
ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ร่วมพัฒนา คือ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ร ับผ ิดชอบ ทั ้งฝ ่ายผ ู ้นำทางศาสนาและประชาชน ส ่งเสร ิมความเป็น
กัลยาณมิตรต่อกัน 

2. ร่มรื่น คือ ศาสนสถานมีความสะอาด ทั้งอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่
ถูกหลักสุขภาพอนามัย 

3. ร่มเย็น คือ มีความสงบด้วยการเทศนา แสดงธรรม ปฏิบัติธรรมเผยแพร่ ธรรม
ประสานใจทั้งผู้นำทางศาสนาและประชาชน  

4. ร่วมสร้างสุขภาพ คือ การดูแลสุขภาพของผู้นำทางศาสนา บุคลากรในศาสน
สถานและประชาชน ด้วยกิจกรรมที่เอ้ือต่อการดูแลส่งเสริมรักษาสุขภาพ 

5. ร่วมจิตวิญญาณ คือ การดำรงรักษา สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

วัดส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง วัดที่มีการบริหารจัดการวัดให้เอื ้อต่อในการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน และชุมชน 
วัดส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 

- ร ่วมพ ัฒนา  ค ือ การบร ิหารจ ัดการแบบมีส ่วนร ่วม ร ่วมค ิด ร ่วมทำ                 
ร่วมรับผิดชอบ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาส ส่งเสริมความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อกัน 

- ร่มรื่น คือ วัดมีความสะอาด ทั้งอาคารสถานที่ บริเวณลานวัด ลานใจ และ 
สภาพแวดล้อมในวัดที่ถูกหลักสุขภาพอนามัย 

- ร่มเย็น คือ มีความสงบด้วยการเทศนา แสดงธรรม ปฏิบัติธรรมเผยแพร่ ธรรม
ประสานใจทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส 

- ร่วมสร้างสุขภาพ คือ การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร บุคลากรในวัด
และประชาชน ด้วยกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการดูแลส่งเสริมรักษาสุขภาพ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94
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- ร่วมจิตวิญญาณ คือ การดำรงรักษา สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน ศาสนสถานในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินมีวัดส่งเสริมสุขภาพ หรือ 
ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ระดับพ้ืนฐาน อย่างน้อย 1 แห่ง 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี ศาสนสถานในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ หรือ ศาสนสถาน
ส่งเสริมสุขภาพ ระดับก้าวหน้า อย่างน้อย 1 แห่ง 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก ศาสนสถานในพื้นที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ หรือ ศาสน
สถานส่งเสริมสุขภาพ ระดับยั่งยืน อย่างน้อย 1 แห่ง 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. จำนวนสนสถานทั้งหมด 

2. จำนวนวัดส่งเสริมสุขภาพ หรือ ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ที่ผ่านเกณฑ์ 
แหล่งของข้อมูล 1. Cluster กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

2. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย  
3. ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

หมายเหตุ ยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดในท้องถิ่นท่ีไม่มีวัด 
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2.6 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ตัวช้ีวัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

นิยาม สถานพัฒนาเด ็กปฐมวัยได ้มาตรฐาน หมายถึง สถานที ่ร ับด ูแล พัฒนา จัด
ประสบการณ์เรียนรู้และการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี หรือก่อน
ชั้นประถมศึกษา ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองสุขภาพดี ที่เข้า
ร่วมการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน ร้อยละ 70 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที ่มีผลการประเมินคุณภาพ     
ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น  
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี ร้อยละ 75 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
ระดับดี 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก ร้อยละ 80 ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที ่มีผลการประเมินคุณภาพ        
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด ระดับการเข้าร่วมการประเมินตนเองตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  ของ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ข้อมูลที่ต้องการ 1) จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เข้าร่วมมีผลการประเมินตนเองผ่านระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 

2) จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินตนเองผ่านคุณภาพ ระดับ ผ่าน
เกณฑ์ข้ันต้น 

3) จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินตนเองผ่านคุณภาพ ระดับดีและ
ดีมาก 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.7 สถานศึกษา  
ตัวช้ีวัดที่ 16 สถานศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล  

นิยาม สถานศึกษาพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล คือ สถานศึกษา
เปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด พัฒนาเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) โดยมีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
และยกระดับการดูแลสุขภาพเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เทียบเคียงมาตรฐาน
ระดับสากล ควบคู่ไปกับการศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านกระบวนการ 10 องค์ประกอบ และมาตรฐานด้านผลลัพธ์
สุขภาพ 6 ตัวชี้วัด 
 
องค์ประกอบมาตรฐานด้านกระบวนการ  ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 นโยบายและทรัพยากร 
องค์ประกอบที่ 2 การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในศตวรรษท่ี 21 
องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชน และภาคประชาสังคม 
องค์ประกอบที่ 4 โรงเรียนคือองค์กรแห่งความสุข 
องค์ประกอบที่ 5 สิ่งแวดล้อมปลอดภัย โรงเรียนปลอดโรค 
องค์ประกอบที่ 6 อนามัยโรงเรียนสู่นักเรียนสุขภาพดี 
องค์ประกอบที่ 7 กระบวนการเรียนรู้สู่เด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ 
องค์ประกอบที่ 8 โภชนาการดี อาหารปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดี 
องค์ประกอบที่ 9 กิจกรรมทางกายเพียงพอและนอนหลับดี 
องค์ประกอบที่ 10 บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพในโรงเรียน 
 
มาตรฐานด้านผลลัพธ์สุขภาพนักเรียน 6 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่ 1 ภาวะโภชนาการ 
ตัวชี้วัดที่ 2 สุขภาพช่องปากและฟัน 
ตัวชี้วัดที่ 3 สมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ (Health-related physical 
fitness) 
ตัวชี้วัดที่ 4 นักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จนดีขึ้น 
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนที่เจ็บป่วย บาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ที่ทำให้ต้องพักรักษาตัว 
ตัวชี้วัดที่ 6 นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
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 พื้นฐาน สถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS) ร้อยละ 80 
 ดี มีสถานศึกษาในพื้นที่ ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

8. ระดับ Gold Award 
9. ระดับ Platinum Award  
10. ระดับ Millennium Award 

11. ระดับ Excellence Award 

  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก มีสถานศึกษาในพื้นที่ ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

12. ระดับ Gold Award 
13. ระดับ Platinum Award  
14. ระดับ Millennium Award  
15. ระดับ Excellence Award 

  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
หน่วยการวัด ร้อยละ 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. จำนวนสถานศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบตามนิยาม ทั้งหมด 

2. จำนวนสถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
มาตรฐานสากล (GSHPS) ทุกแห่ง 

3. จำนวนสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ 
4. มาตรฐานสากล (GSHPS) 

แหล่งของข้อมูล 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. โปรแกรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)  (ปีงบประมาณ 

2567 เป็นต้นไป) 
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องค์ประกอบที่ 3 ด้าน Healthy People  
3.1 การส่งเสริมสุขภาพ  
ตัวช้ีวัดที่ 17 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ   

นิยาม มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพตามกลุ่มวัย ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง ในประเด็นดังต่อไปนี้   
1) การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 0-5 ปี เช่น การส่งเสริมการฝากครรภ์ กิจกรรม 
1000 วันแรก การเยี่ยมหลังคลอด การเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ส่งเสริมการดื่มนม การ
ส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การเล่น ฯลฯ เป็นต้น 
2) การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็ก
อายุ 6 – 19 ปี โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การมีสุขภาพที่ดี เช่น การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 
(GSHPS) ปี พ.ศ. 2565 การดำเนินงานอนามัยโรงเรียน การสร้างความรอบรู้ด ้าน
สุขภาพ การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก การดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน เป็นต้น 
3) การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
สำหรับประชาชนกลุ่ม อายุ 15 – 59 ปี เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนทำงานในสถาน
ประกอบการ ประเภทโรงงาน โดยดำเนินการตามหลัก 3อ 2ส 1ฟ 1น ได้แก่ การ
ส่งเสริมโภชนาการ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การส่งเสริมด้านอารมณ์ การ ลด ละ 
เลิก การสูบบุหรี่และการดื่มสุราการดูแลสุขภาพช่องปาก การนอนอย่า งน้อย 6-8 
ชั่วโมง/วัน  
4) การส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพใน
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นปี เช่น การส่งเสริมสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย การส่งเสริมโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การบริการทันตกรรมฟ้ืนฟู Long 
Term Care ฯลฯ เป็นต้น 
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่ง
ก่อให้เกิดการใช้และเผาผลาญพลังงานโดยกล้ามเนื้อ ทั้งการทำงาน การเดินทางโดยการ
เดินหรือขี่จักรยาน การขนส่งสาธารณะ และกิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การออกกำลัง
กาย การท่องเที่ยว 
ส่งเสริมโภชนาการ หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีพฤติกรรมการ
บริโภคที่ดี ได้แก่ โรงเรียน/สถานศึกษา มีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือจัด
อาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม เช่น ในโรงเรียนส่งเสริม
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สุขภาพ ในชุมชน/สถานประกอบการ มีร้านจำหน่ายสินค้าเพื ่อสุขภาพ Healthy 
Canteen เมนูชูสุขภาพ หวานน้อยสั่งได้ ลด หวาน มัน เค็ม  
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก หมายถึง การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เช่น  
1) การพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรอบรู ้ด้านสุขภาพช่องปาก 2) การจัด
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี เช่น การจัดสถานที่แปรงฟัน การ
สนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากที่ได้มาตรฐาน 3) การสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงบริการทันตกรรมที่จำเป็น เช่น การจัดบริการตรวจสุขภาพช่องปากประจำปี การ
จัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง  

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน มีการจัดทำโครงการ/งบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย และ
มีการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี มีการดำเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัยตามแผนงาน/
โครงการที่กำหนดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก ผลการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ทุกโครงการ ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ  

2. ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. สถานที่กิจกรรมและภาพถ่าย 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.2 การรวมกลุ่มทางสังคม  
ตัวช้ีวัดที่ 18 มีการรวมกลุ่มทางสังคมและมีการดำเนินกจิกรรมอย่างเป็นรูปธรรม   

นิยาม มีการรวมกลุ่มทางสังคมและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  หมายถึง   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่มทางสังคม
ที่มีความหลากหลาย และมีการเสริมสร้างให้ใช้ศักยภาพของกลุ่มหรือใช้ทุนทางปัญญา 
ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ชมรมออกกำลัง
กาย ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมร้องเพลง ชมรมกีฬาเปตอง ชมรมคนรักษ์ต้นไม้ ชมรมจักสาน 
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 
1) มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มทางสังคมที่อยู่ใน
ทำเลที่ไปมาได้สะดวกเข้าถึงได้ง่าย มีแสงสว่างเพียงพอ มีความปลอดภัยในการจัด
กิจกรรม 
2) มีช่วงการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มพลังทางสังคมที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มวัย กิจกรรมมี
ความหลากหลายและจูงใจให้กลุ่มวัยต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ กลุ่มสมาชิกโรงเรียนพ่อแม่ กลุ่มกิจกรรมกีฬาออกกำลังกาย เช่น กลุ่ม
กีฬาฟุตบอล  ฟุตซอล  กิจกรรมลีลาส ร้องเพลง เต้นแอโรบิค 
3) มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่กลุ่มวัยอย่างชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม 
4) มีการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ตามลำพังหรือมี
ผู้ช่วยดูแลมาด้วย เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรม
กีฬา สันทนาการ กิจกรรมกลุ่มจักสาน หรือกิจกรรมการรวมกลุ่มอื่น ๆ ตามบริบทของ
พ้ืนที่ ชุมชน 
5) มีการจัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการอยู่อย่างโดดเดี่ยวจากสังคมให้
เข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ลำพัง มีกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อน หรือ
การเยี่ยมดูแลผ่านระบบไลน์กลุ่ม กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชน 
 
หมายเหตุ : ประยุกต์จากเกณฑ์การมีส่วนร่วมทางสังคม หน้า 108 การดำเนินงานเมือง
ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ 

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบข้อที่ 1-3 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบข้อที่ 1-4 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก ผ่านเกณฑ์ตามองค์ประกอบข้อที่ 1-5 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
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หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ ข้อมูล/เอกสาร/ภาพถ่าย เกี่ยวกับการวมกลุ่มทางสังคมและการจัดกิจกรรม 
แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.2 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ   
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
นิยาม ร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยงานในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคสาธารณสุข (รพ., รพ.สต.) ภาคการศึกษา 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โรงเรียน) และภาคสังคม (หมู ่บ้าน, ชมรม,สมาคม, โรงงาน) 
เข้าร่วมกิจกรรมสาสุข อุ่นใจ เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

สาสุข อุ ่นใจ หมายถึง ระบบแพลตฟอร์มเว็บไซต์เพื ่อขึ ้นทะเบียนหน่วยงานและ
กิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและบริหารจัดการ
ข้อมูลและทรัพยากรในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ทั้งนี้ระบบสาสุขอุ่นใจ เป็น
กระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยให้หน่วยงานลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมในระบบ และดำเนินการดังนี้ 

1) เขา้สู่เว็บไซต์สาสุข อุ่นใจ 
    https://sasukoonchai.anamai.moph.go.th/index.php 
2) เข้าสู่ระบบด้วยรหัสหน่วยงานและรหัสผ่านที่ท่านกำหนดไว้  (กรณียังไม่ได้

ลงทะเบียน คลิกลงทะเบียน) 
3) คลิกประเมินสถานะองค์กร เพ่ือดูว่า หน่วยงานเป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อความ 

รอบรู้ด้านสุขภาพหรือไม่ (ให้หน่วยงานศึกษารายละเอียดก่อนการประเมิน 
โดยคลิกเมนูห้องสมุดสาสุขอุ่นใจ และคลิกที่แบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้าน
สุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ และสำหรับผู้ใช้บริการ ซึ่งหน่วยงานที่จะขึ้นสถานะ
เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพจะต้องมีคะแนนการประเมินจากเจ้าหน้าที ่ใน
หน่วยงานและผู้ใช้บริการร้อยละ 80) 

4) เลือกชุมชนที่ท่านต้องการพัฒนา และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
5) สร้างเครือข่ายการทำงานของท่าน โดยเลือกหน่วยงานในพื้นที่และที่อยู่ใน

ระบบสาสุข อุ่นใจ 
6) คลิกเลือกกิจกรรมหรือการบริการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรอกข้อมูล

ให้ครบถ้วน เพื่อขึ้นทะเบียนและประเมินระดับการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพในชุมชน 

7) คลิกประเมินผล เพ่ือประเมินสถานะชุมชนก่อนการดำเนินงาน ระดับการเป็น
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ จุดอ่อนที่ต้องการพัฒนา และนำไปปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

8) ดำเนินกิจกรรม/จัดบริการ ตามแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

https://sasukoonchai.anamai.moph.go.th/index.php
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9) ประเมินผลชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพหลังดำเนินการ และรายงานผลลัพธ์ (ให้
ชุมชนศึกษารายละเอียดก่อนการประเมิน โดยคลิกเมนูห้องสมุดสาสุขอุ่นใจ 
และคลิกที่แบบสำรวจลักษณะของชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) 

การขึ้นสถานะเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบแพลตฟอร์มเว็บไซต์สา
สุขอุ่นใจ และดำเนินการกรอกข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลคณะทำงาน แผนการดำเนินงาน
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเมินสถานะเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในระบบ
สาสุขอุ่นใจ จากนั้นหน่วยงานดำเนินการเลือกชุมชนและสร้างเครือข่ายชุมชนรอบรู้  
ด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และกรอกข้อมูลลงในระบบ  
สาสุขอุ่นใจ แสดงผลลัพธ์โดยการประเมินระดับชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชน     

การวัด  คะแนนตัวช้ีวัดในแต่ละระดับ 
 พื้นฐาน มีหน่วยงานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมสาสุข อุ่นใจ เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดี หน่วยงานในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ข้ึนทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
สาสุข อุ่นใจ เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีการประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ร้อยละ 50 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 
 ดีมาก หน่วยงานในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ข้ึนทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
สาสุข อุ่นใจ และมีการประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ขึ้นสถานะเป็นองค์กรรอบรู้  
ด้านสุขภาพร้อยละ 80 
  ใช่ (1 คะแนน)  ไม่ใช่ (0 คะแนน) 

หน่วยการวัด คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ 1) จำนวนหน่วยงานในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) จำนวนหน่วยงานในพ้ืนที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
ลงทะเบียนในระบบสาสุข อุ่นใจ และกรอกรายละเอียดการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

6) ข้อมูลหน่วยงาน 
7) ข้อมูลคณะทำงาน 
8) แผนการดำเนินงาน 
9) ผลการดำเนินงาน 

แหล่งของข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ  
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