แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดที่เป็น Milestone (แบบขั้นตอนการดำเนินงาน)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
แผนงานที่ 3
การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
ระดับตัวชี้วัด
งานประจำ
ชื่อตัวชี้วัด
การตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร
1. ระดับของการตรวจประเมินครบถ้วน
2. ระดับของการส่งบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตรงเวลา
หน่วยวัด
ระดับ
น้ำหนัก
ข้อมูลเชิงคุณภาพ = 15
(รวม 15)
A = ระดับของการตรวจประเมินครบถ้วน 10 คะแนน
B = ระดับของการส่งบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตรงเวลา 5 คะแนน
คำนิยาม
สถานที่ผลิตอาหาร หมายถึง สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน, สถานที่ผลิตอาหารที่
เข้าข่ายโรงงาน ,และสถานที่นำเข้าอาหาร ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ที่ได้รับอนุญาต
แล้วและยังไม่มีการยื่นขอยกเลิกเลขสถานที่ผลิตอาหาร
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
- บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตส.1(50)
- บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตส.3(50)
- บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ตส.
9(55)
เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 ปีงบประมาณ 67 ปีงบประมาณ 68
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
รายการข้อมูล
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล
แหล่งข้อมูล

A = ระดับของการตรวจประเมินครบถ้วน
B = ระดับของการส่งบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตรงเวลา
เพื่อให้สถานที่ผลิตอาหารได้รับการตรวจเฝ้าระวังอย่างทั่วถึงและได้รับคำแนะนำอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย
สถานที่ผลิตอาหารในจังหวัดพิจิตร
จัดเก็บเป็นระดับผลสำเร็จด้านคุณภาพของผลประเมินสถานที่ผลิตอาหารในจังหวัด
พิจิตรที่ได้รับรายงานจากอำเภอ
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารในจังหวัดพิจิตรที่ได้รับรายงานจากอำเภอ

รายการข้อมูล

ขั้นตอนที่
1
2
3

เกณฑ์การให้
คะแนน

ระยะเวลา
ประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2563
รอบ 3 เดือน
ปี 2564
รอบ 3 เดือน
ปี 2565
รอบ 3 เดือน
ปี 2566
รอบ 3 เดือน
ปี 2567
รอบ 3 เดือน
-

รายละเอียดการดำเนินงาน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรส่งหนังสือแจ้งการตรวจสถานที่
ผลิตอาหาร
อำเภอดำเนินการตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรประมวลผลจากบันทึกการตรวจ
สถานที่ผลิตอาหาร

ระดับการวัดผล

ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)
1
2
3
4

5

1. ระดับของการ
ตรวจประเมิน
ครบถ้วน

ตรวจสถานที่ ตรวจสถานที่ ตรวจสถานที่ ตรวจสถานที่ ตรวจสถานที่
ผลิตอาหาร ผลิตอาหาร ผลิตอาหาร ผลิตอาหาร ผลิตอาหาร
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
50-59
60-69
70-79
80-89 90-100

2. ระดับของการส่ง
บันทึกการตรวจ
สถานที่ผลิตอาหาร
ตรงเวลา

ส่งหลังเดือน
มิถุนายน

-

ส่งภายใน
เดือน
พฤษภาคม

ส่งภายใน
เดือน
เมษายน

ส่งภายใน
เดือน
มีนาคม

เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
ระดับ 3

รอบ 12 เดือน
ระดับ 3

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
ระดับ 4

รอบ 12 เดือน
ระดับ 4

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
ระดับ 4

รอบ 12 เดือน
ระดับ 4

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
ระดับ 5

รอบ 12 เดือน
ระดับ 5

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
ระดับ 5

รอบ 12 เดือน
ระดับ 5

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน

Baseline
data
-

หน่วยวัด
-

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
ไม่สามารถ ไม่สามารถ ไม่สามารถ ไม่สามารถ
แสดงผลได้ แสดงผลได้ แสดงผลได้ แสดงผลได้
เนื่องจากมี เนื่องจากมี เนื่องจากมี เนื่องจากมี
การปรับ การปรับ
การปรับ
การปรับ
รายละเอียด รายละเอีย รายละเอียด รายละเอียด
ตัวชี้วัด
ดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
จัดเก็บข้อมูล
และจำนวน
ตัวแทนการ
เก็บข้อมูล
ผู้ประสานงาน 1. ภญ.ลบดาว มากทรัพย์
เภสัชกรปฏิบัติการ
ตัวชี้วัด
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-990354 โทรศัพท์มือถือ : 091-0256664
โทรสาร : 056-990353
E-mail : phichitkb@gmail.com
ผู้กำกับตัวชี้วัด 1. ภก.สมจินต์ มากพา เภสัชกรชำนาญการ

