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  ค าน า 

  
 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย นับเป็นองค์กรหลักในการจัดท ามาตรฐานตลาดส่งเสริมและพัฒนา
ตลาดในการก ากับดูแลขององค์กรรวมทั้งตลาดเครือข่ายในการก ากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทั่วทั้งประเทศ ในการยกระดับตลาดเกษตรปลอดภัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไปสู่ตลาดสีเขียวหรือ Green Market 
ผลักดันสินค้าเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการเกษตรให้มีช่องทางกระจายสู่
ท้องตลาด เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของ
ประชารัฐตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติกในการบรรจุอาหารหรือสินค้าใน
ตลาดเพื่อลดปัญหาขยะและเพ่ือส่งเสริมให้ตลาดต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้นแบบที่ส่งเสริมการใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติในการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหรือสินค้า ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์จาก
ธรรมชาติในจังหวัดต่างๆ ทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย
มาใช้ในการบรรจุภัณฑ์อาหาร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ องค์การตลาด ได้
ด าเนินการจัดท า“คู่มือโครงการ Go Green Plus”ประกอบด้วยเนื้อหาที่เก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
การจัดท าแผนพัฒนาตลาด แผนการให้ค าปรึกษา แนวทางและวิธีการแก้ไข แผนการปฏิบัติงานตามข้อตกลง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนเทคนิคในการปฏิบัติงานเพ่ือวางแผนการด าเนินงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติ
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจะน าความรู้และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
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     ความเป็นมา 

  

 เนื่องจากการใช้ถุงพลาสติกนั้นกลายเป็นพฤติกรรมปกติของประชาชนทั่วไปไปแล้ว ซึ่งอาหารบางชนิด
ยังต้องมีการใช้ถุงพลาสติกร้อนในการบรรจุ เช่น อาหาร รวมถึงการไม่แยกขยะในบางสถานที่และบาง
ครัวเรือน ซึ่งท าให้ส่งผลในมุมกว้างให้ประเทศไทยมีขยะจากพลาสติกเป็นอันดับต้นๆของโลก  เพราะขยะ
พลาสติกเกิดขึ้นจากค าว่า “สะดวกสบาย” แต่ไม่ได้มองอันตรายต่อระบบนิเวศและสุขภาพของคน และรัฐบาล
ได้ท าการเอาจริงเอาจังในการลดขยะจากพลาสติกในปี พ.ศ.2563 โดยมีมาตรการ และนโยบายจริงจัง ที่จะ
ลด ละ เลิกใช้พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่ว่าภาครัฐและเอกชน ต่างตื่นตัวรณรงค์ 
และหาวิธีการที่จะลดปริมาณขยะพลาสติก ข้อมูลในการลดขยะจากพลาสติกจึงไม่สามารถเป็นไปตามที่
ก าหนดได้ทันที ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยน รวมถึงการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐอีกแรงหนึ่ง  ท าให้
เกิดแนวคิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือในโครงการร่วมใจ สร้างตลาด
อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ได้แก่  

 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 องค์การตลาด เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า การระบายสินค้า และการบริหารจัดการ
ตลาดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 องค์การจัดการน้ าเสีย เป็นหน่วยงานในการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย
รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือ
และสนับสนุนในเรื่องของแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการเพ่ือเป็นการเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินของ
กิจการ 
 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ บรรจุภัณฑ์อาหาร
ทางเลือกของผู้ประกอบการร้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมตลาดในด้านการประหยัดพลังงานภายในตลาด ด้านมาตรฐาน
ความสะอาดปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารที่จ าหน่ายภายในตลาดปลอดสารเคมีเจือปน อีกทั้งเร่ง
ผลักดันการงดใช้พลาสติกและโฟมอันเป็นการสานต่อนโยบายของประเทศ ในการลด ละ เลิกบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ โดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค 
และร่วมกันเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้าชุมชนออกสู่ประชาชน สร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายและแผนของ
องค์การตลาด เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทางการส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้โครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี 
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หรือ Go Green Plus เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม อันจะส่งผลสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน  

ดังนั้น โครงการ Go Green Plus  ซึ่งมีภารกิจ (Mission) ในการพัฒนาตลาดต้นแบบขององค์การ
ตลาด ตามนิยามของ Go Green Plus มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยรักษ์โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูก
สุขลักษณะ รวบรวมองค์ความรู้ในการพัฒนาตลาดและพัฒนาคู่มือเพ่ือถ่ายทอดและส่งเสริมตลาดสาธารณะ
ภายในประเทศ สร้างตลาดพันธมิตรสาธารณะทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการตลาดและควบคุมตลาดที่เก่ียวข้อง ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพแวดล้อมแต่ละแห่ง ในแต่ละปีที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพแวดล้อม สุขลักษณะ ผู้ซื้อผู้ขายเพ่ือเสนอวิธีการปรับปรุงตลาด ส่งเสริมตลาดสาธารณะได้เรียนรู้ดู
งานและร่วมกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้จัดท า คู่มือโครงการ Go Green Plus เพ่ือให้การ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมตลาดสาธารณะในประเทศ ด้านการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะและทันสมัย ด้านการพัฒนาตลาด ให้เป็นต้นแบบ ต่อไป  
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การวิเคราะห์ SWOT โครงการ Go Green Plus 

 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เป็นการพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆด้าน
เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินปัจจัยภายใน คือ 
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศ
ในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึง การพิจารณาการด าเนินงานที่ผ่าน
มาขององค์กรเพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย  
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อหน่วยงานที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สภาพสังคม 
กฎหมาย นโยบายรัฐบาล ผู้รับบริการ คู่แข่งขัน และสภาพตลาด เป็นต้น การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนี้ จะท า
เพ่ือประเมินดูโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) ขององค์กรเพ่ือจะได้เข้าใจถึง
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ต่าง ๆ และพลังผลักดันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีผลกระทบ
ในระยะยาว ท าให้องค์กรสามารถหาแนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่ว งทีมีรายละเอียด 
ดังนี้  
 
การวิเคราะห์ SWOT โครงการ Go Green Plus   

จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค  
(Threat) 

S1 - เป็นองค์กรของรัฐ 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มี
ภารกิจในการบริหารจัดการ
ตลาดสาธารณะแห่งเดียวของ
ประเทศ ที่สามารถบริหาร
สินค้าได้ทุกประเภท โดยมี
ภารกิจในการบริหารจัดการ
ต ล า ด ม า เ ป็ น เ ว ล า น า น
มากกว่า 60 ปี  
S2 - มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารจั ดการตลาดเป็ น
เวลานาน ได้รับความเช่ือถือ
จ ากตล าดส าธ า รณะ ใน
ประเทศ และมีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในด้าน
การบริหารจัดการตลาด 

W1 - พนักงานมีขีด
ความสามารถในเรื่องดิจิทัลต่ า 
ท าให้ มี จุ ดอ่ อนในการน า
ระบบดิจิทัลมาปรับปรุง  
W2 - ระบบฐานข้อมูลที่
จ า เป็ นต่ อการ ให้ บริ การ
ป ร ะ ช า ช น  ยั ง ข า ด ก า ร
รวบรวม อย่างเป็นระบบ 
W3 - ยังขาดการท างานเป็น
ทีม (Teamwork) ในงานที่
ส าคัญ    
W4 - ในภารกิจบางภารกิจ
ยังขาดบุคลากรเฉพาะทาง
ช่วยให้งานส าเร็จ 

O1 - นโยบายของรัฐ เอื้อ
และสนับสนุนให้องค์การ
ตลาดด า เนิ นการพัฒนา
ตลาดให้เป็นตลาดต้นแบบ 
ในทุกๆด้ าน  รวมถึ งการ
ส่งเสริมตลาดสาธารณะให้มี
มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 O2 - ผู้บริโภคมีแนวโน้มใน
การห่วงใยสุขภาพมากขึ้น 
และมีแนวโน้มในการซื้ อ
สินค้าท่ีปลอดภัยเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้รูปแบบ
ก า ร พั ฒ น า ต ล า ด ถู ก
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ  ป ล อ ด ภั ย 
ร วมถึ งกา รส่ ง เ ส ริ มขอ ง
ภาครัฐและเอกชนเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

T1 - การตลาดแบบโมเดิร์น
เทรดมีการพัฒนารูปแบบ
การ ให้ บริ ก า รที่ ทั นสมั ย 
สะอาด ท า ให้ประชาชน
อยากเข้าไปใช้บริการ ท าให้
ประชาชนนิยมเข้ าตลาด
โมเดิร์นเทรดมากกว่าตลาด
สาธารณะตลาดสาธารณะ
แบบดั้งเดิมมีเงินทุนน้อยขาด
ความ เข้ า ใจก ารบริ ห า ร
จัดการตลาดและส่วนมากไม่
ถู ก สุ ข ลั ก ษ ณ ะ ท า ใ ห้ มี
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร เ ข้ า ไ ป
ส่งเสริมและพัฒนา  
 
T2 – ตลาดสาธารณะสว่นมาก
เจ้าของจะเป็นเทศบาลหรือ
เอกชนที่มุ่งเน้นการหาก าไรมา
กว่าการพัฒนาตลาดให้ถูก
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จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค  
(Threat) 

O3 - ตลาดสาธารณะใน
ประเทศไทยมีจ านวนมากที่
ยั ง ขาดการพัฒนาให้ ถู ก
สุ ขลั กษณะ  รวมถึ งองค์
ความรู้ ในการบริหารตลาด
อย่างถูกต้อง จึงเป็นโอกาส
ขององค์การตลาดท่ีจะเข้าไป
ส่งเสริมและพัฒนาตลาดให้
ได้ตามมาตรฐานก าหนด 
 
 
 

สุขลักษณะ จึงหลีกเลี่ยงที่จะ
ปฏิบัติตามข้อแนะน าของ 
องค์การตลาด เป็นต้นทุน 
เสียเวลาด าเนินการ 
T3 - การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า หรือ โควิด-19 ท าให้
เ กิ ดความล่ า ช้ าของการ
ด าเนินงาน ของ องค์การตลาด 
ในหลายๆการด าเนินงาน 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของ
รายได้  และรู ปแบบของ
ผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป และ
ธุรกิจบางธุรกิจในตลาดถูก
ห้ามด าเนินการ 
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1.ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 
เขียนโครงการ โดยใช้หลักการและเหตุผลที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ขององค์กร และสอดคล้องกับจุดเน้นเชิง
นโยบายและล าดับความส าคัญตามนโยบายรัฐบาล 
      องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดในการก ากับดูแล
ขององค์การตลาดและเครือข่ายตลาดท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือยกระดับตลาดเกษตรปลอดภัยให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นไปสู่ตลาด สีเขียวหรือ Green Market และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการ 
Go Green Plus นี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ กรมการปกครองท้องถิ่น 
ท้องถิ่นจังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank และบริษัท 
ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ร่วมกันผลักดันและส่งเสริมตลาดในด้านการประหยัดพลังงานภายในตลาด              
ด้านมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารที่จ าหน่ายภายในตลาดปลอดสารเคมีเจือปน 
อีกทั้งเร่งผลักดันการงดใช้พลาสติกและโฟมอันเป็นการสานต่อนโยบายของประเทศ ในการลด ละ เลิกบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภค และร่วมกันเป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงสินค้าชุมชนออกสู่
ประชาชน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร เพ่ือให้สอดรับกับ
นโยบายและแผนขององค์การตลาด เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ศักยภาพทางการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

 - เพ่ือยกระดับตลาดเกษตรปลอดภัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไปสู่ตลาดสีเขียวหรือ Green Market 
 - เพ่ือผลักดันสินค้าเกษตรปลอดสาร, อาหารปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ให้มีช่องทาง
กระจายสู่  ท้องตลาด เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทาง ของประชารัฐ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แข็งแรง ห่างไกลโรค จากการลดปริมาณการใช้วัสดุที่
เป็นอันตรายต่อการอุปโภคอาหาร  
 - รณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติกในการบรรจุสินค้าอาหารในตลาดเพ่ือลดปัญหาขยะ 
 - เพ่ือส่งเสริมให้ตลาดต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้นแบบที่ส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหรือสินค้า และเป็นจุดเด่นของจังหวัด 
 - เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ในจังหวัดต่างๆ 
 - เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมาใช้ในการ
หีบห่อสินค้าอาหารให้คงความสดใหม่ สะอาด ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้าต่อไป 
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    1. เกษตรกร ผู้ประกอบการ สินค้าชุมชน ที่ต้องการขยายตลาด 
    2. ลูกค้า ผู้บริโภคท่ีเข้ามาใช้บริการในตลาด  
    3. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ 

ผลผลิต (Output) หรือผลที่ได้จากการด าเนินโครงการ 
สามารถพัฒนาตลาดท้องถิ่นให้เป็นตลาดสีเขียวหรือ Green market โดยมีการจัดพ้ืนที่น าร่องเพ่ือ

จ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารและมีการใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนเพื่อทดแทนพลาสติกหรือโฟม 
สินค้าเกษตรปลอดสารมีช่องทางการจ าหน่ายเพ่ิมมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ : ตลาดท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเป็นตลาดสีเขียวหรือ Green market ตามพ้ืนที่เปูาหมาย
ไม่ต่ ากว่า 35 ตลาด  

เชิงคุณภาพ : ตลาดท้องถิ่นได้รับการยกระดับมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริ โภค 
ผู้ประกอบการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มากข้ึน ปัญหาสินค้าล้นตลาดลดน้อยลง ชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งองค์การตลาด เป็นที่รู้จัก
และขยายเครือข่ายผู้ประกอบการอันจะเกิดความร่วมมือในการด าเนินโครงการต่างๆต่อไป 
ผลลัพธ์ (Outcome)หรือความส าเร็จที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์โครงการ  
         - ตลาดท้องถิ่น มีมาตรฐานสูงขึ้นไปสู่ตลาดเกษตรปลอดภัย ตลาดสีเขียวหรือ Green Market 
         - สินค้าเกษตรปลอดสาร, อาหารปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร มีช่องทางกระจายสู่
ท้องตลาด  

- ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
- คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น แข็งแรง ห่างไกลโรค จากการลดปริมาณการใช้วัสดุที่เป็นอันตราย

ต่อการอุปโภคอาหาร  
- ผู้ประกอบการหันมาใช้โฟมและพลาสติกในการบรรจุสินค้าอาหารในตลาดเพ่ือลดปัญหาขยะ 
- ตลาดสีเขียวหรือ Green Market มีมากข้ึนและเป็นตลาดต้นแบบให้กับตลาดอ่ืนๆ 
- การประกอบอาชีพด้านการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ในจังหวัดต่างๆมีมากขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)หรือผลกระทบเชิงบวกที่เกิดต่อส่วนรวมโดยอ้อมจากการด าเนินโครงการ 
 1. เป็นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในโครงการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

       2. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
       3. เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหารปลอดภัย  
       4. เป็นการขยายตลาดสินค้าอาหารปลอดภัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
 



9 
 

2.จัดท าแผนการพัฒนาตลาด 

 
โดยจัดท าเป็นรูปแบบเอกสารทั้ง 5 ส่วน ดังนี้ 
 
เอกสารหมายเลข 1 
 แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (แบบ อต.) 
 - เป็นเอกสารข้อมูลเบื้องต้นของตลาด 
เอกสารหมายเลข 2 
 หลักเกณฑ์การด าเนินการคัดเลือกในโครงการ Go Green Plus 
 - เพ่ือประเมินตลาดว่าอยู่ในเกณฑ์หรือเงื่อนไขการเป็นมาตรฐานเกษตรปลอดภัยขององค์การตลาด 
 กระทรวงมหาดไทย หรือไม่ 
 
เอกสารหมายเลข 3 
 แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับ ผู้ค้าและผู้ใช้บริการตลาด (ก่อนเริ่มโครงการ) 
 - เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    จ านวน 10 ชุด 
2. ผู้ค้าตลาดละ      จ านวน 20 ชุด 
3. ผู้ใช้บริการตลาด     จ านวน 20 ชุด 
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เอกสารหมายเลข 4 
 แบบประเมินตลาดระหว่างลงพ้ืนที่ตามแผนให้ค าปรึกษา  
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นด้านสุขลักษณะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 
 - ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านสารปนเปื้อนในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร 
 - ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการและกิจกรรมตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
 
เอกสารหมายเลข 5 
 แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับ ผู้ค้าและผู้ใช้บริการตลาด (หลังเริ่มโครงการ) 
 - เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่  

1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    จ านวน 10 ชุด 
2. ผู้ค้าตลาดละ      จ านวน 20 ชุด 
3. ผู้ใช้บริการตลาด     จ านวน 20 ชุด 

 
เอกสารแบบฟอร์มดัชนีราคาสินค้า 
 - เพ่ือเก็บข้อมูลราคาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยแต่ละตลาด ตลาดละ 10 รายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://market-organization.or.th/files/organization/marketmoi.pdf 
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แผนการให้ค าปรึกษาตามแบบประเมินเอกสารหมายเลข 4 
 

 

ส่วนที่ 1. แผนการพัฒนาตลาดให้ได้รับมาตรฐานตามโครงการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การ
ตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ในด้านสุขลักษณะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

แนวทางการประเมินผลคะแนนในการรณรงค์ (ค านิยาม) 

เอกสารหมายเลข ๔ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นด้านสุขลักษณะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั่วไป  

(ข้อละ ๕ คะแนน) 

ตลาดประเภทท่ี ๑ (มีอาคารถาวร) 

๑. สุขลักษณะทั่วไปของตลาด  

๑.๑ โครงสร้างอาคารและหลังคาตลาด สร้างด้วยวัสดุทนไฟ แข็งแรงทนทานและมีความสูงเหมาะสมพ้ืนและ
ฝา 

ผนังตลาดท าด้วยวัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ท าความสะอาด ได้ง่าย และมีความสูงเหมาะสมพ้ืนและฝาผนังตลาด
ท าด้วยวัสดุถาวรแข็งแรง เรียบ ท าความสะอาด ได้ง่าย และภายในตลาดต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ 

๑.๒ มีน้ าประปาท่ีสะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ 

๑.๓ มีการจัดเก็บสินค้า สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกะกะรกรุงรัง หรือกีดขวางทางเดิน 

๑.๔ มีทางเดินภายในอาคารตลาด มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร 

๑.๕ สินค้าประเภทอาหารและเครื่องใช้เกี่ยวกับอาหารจะต้องวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร 

๑.๖ ต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ติดตั้งไว้ในบริเวณท่ีเห็นง่าย 

๒ การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒.๑ ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ และต้องท าความสะอาดอยู่เสมอ 

๒.๒ ไม่พบขยะมูลฝอยตกหล่นบนพ้ืนตลาด บริเวณแผงรางระบายน้ า ทางเดินถนน ที่ตั้งที่รองรับขยะมูลฝอย
สาธารณะและท่ีตั้งที่พักรวมขยะมูลฝอย 

๓ การจัดการน้ าดื่มน้ าใช้ 

๓.๑ ได้รับการตรวจหาปริมาณสารคลอรีนอิสระคงเหลือใน น้ าประปาทุกชนิดในพ้ืนที่ เพ่ือเฝูาระวังและ
คุ้มครองความ ปลอดภัยสุขภาพประชาชน และมีการประกาศรับรองให้เป็นพื้นที่น้ าประปาดื่มได้ 
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๔ การจัดการน้ าเสีย  

๔.๑ ตลาดและบริเวณโดยรอบต้องไม่มีน้ าขัง 

๔.๒ รางระบายน้ าเสียเป็นชนิดรางเปิด และมีตะแกรงเหล็กปิดส าหรับรางระบายน้ ารอบตลาดรางระบายน้ า
เสียสามารถระบายน้ าได้ดี ไม่มีน้ าขัง ไม่อุดตัน 

๕ การจัดการสัตว์และแมลงพาหะน าโรค 

๕.๑ มีการจัดการควบคุมปูองกันสัตว์และแมลงพาหะน าโรคไม่ให้รบกวนและก่อความร าคาญ 

๖ การป้องกันด้านสุขอนามัยและสุขภาพส่วนบุคคลของผู้ขาย และผู้ช่วยขาย ภายในตลาด 

๖.๑ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ เช่น 
อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด ไข้สุกใส หัด คางทูม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือใน
ระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ไข้หวัดใหญ่รวมถึง
ไข้หวัดใหญ่ที่ติดต่อมาจากสัตว์ และโรคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

๖.๒ ในระหว่างขายสินค้าต้องแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดย
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

๖.๓ ในระหว่างขายสินค้าประเภทอาหารต้องปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล เช่น ไม่ไอหรือจามรด
อาหาร ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหรือจับอาหาร ไม่สูบ
บุหรี่หรือดื่มสุรา  ทั้งนี้ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ส่วนที่ 2. แผนการพัฒนาตลาดให้ได้รับมาตรฐานตามโครงการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การ
ตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ในด้านการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและผลิตผล
ทางการเกษตร  

แนวทางการประเมินผลคะแนนในการรณรงค์ (ค านิยาม) 

เอกสารหมายเลข ๔ ส่วนที่ ๒ ข้อมูลด้านสารปนเปื้อนในอาหารและผลิตผลทางการเกษตร  

(ผ่าน / ไม่ผ่าน) 

ตลาดจะต้องมีการตรวจสารปนเปื้อน ๖ ชนิดดังนี้ 

๑. สารฟอร์มาลิน (Formalin) หรือน้ ายาดองศพเป็นสารอันตรายที่แม่ค้าบางราย น ามาใช้ราดอาหารสด 
เพ่ือให้ คงความสดอยู่ได้นาน ไม่บูดเน่าง่ายอาหารที่มักพบ เช่น ผักสดต่างๆ อาหารทะเลสด และเนื้อสัตว์สด 
เป็นต้น 
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๒. สารกันรา หรือสารกันบูด เป็นกรดที่มีอันตรายต่อร่างกายมาก ซึ่งผู้ผลิตอาหารบางรายน ามาใส่เป็นสารกัน
เสียในอาหารแห้ง เพ่ือปูองกันเชื้อราขึ้นอาหารที่พบ ได้แก่ น้ าผักดอง น้ าดองผลไม้ แหนม หมูยอ เป็นต้น 

๓. สารบอแรกซ์ เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น   ท าแก้ว เพ่ือท าให้ทนความร้อน, เป็นสารประสานในการ
เชื่อมทอง, เป็นสารหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในแปูงทาตัว เป็นต้นแต่แม่ค้ามักน ามาผสมในอาหาร 
เพ่ือให้อาหารมีความหยุ่นกรอบ คงตัวได้นาน ไม่บูดเสียง่าย อาหารที่มักพบว่ามีสารบอแรกซ์ ได้แก่ หมูบด 
ลูกชิ้น ทอดมัน หมูสด เนื้อสด ไส้กรอก ผลไม้   ดองทับทิมกรอบ ลอดช่อง เป็นต้น 

๔. สารฟอกขาว  หรือผงซักมุ้งหรือ สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(Sodium Hydrosulfite) เป็นสารเคมีที่ใช้ฟอก
แห อวน แต่แม่ค้าบางรายน ามาใช้ฟอกขาวในอาหาร เพ่ือให้อาหารมีสีขาว ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาหาร
ที่มักพบได้แก่ ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กระท้อน หน่อไม้ดอง น้ าตาลมะพร้าว ทุเรียนกวน เป็นต้น 

๕. ยาฆ่าแมลง หรือ สารเคมีส าหรับก าจัดแมลงซึ่งเกษตรกรบางคนใช้ในปริมาณมากเกินไป จนท าให้อาจ
ตกค้างมากับผัก หรือผลไม้สด ปลาแห้ง 

๖. สารเร่งเนื้อแดง (ซาลบูทามอล) ในท้องตลาดผู้บริโภคเคยเห็นหมูเนื้อแดงซึ่งมีแต่เนื้อล้วนๆ ไม่มีมันเลย ซึ่ง
มาจากความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการเนื้อแดงล้วนๆไม่มีมันเลย ผู้เลี้ยงจึงให้หมูกินสารเคมี คือ ซาลบู
ตามอล เป็นยาส าคัญท่ีใช้ในผู้ปุวยที่เป็นโรคหอบหืด ช่วยในการขยายหลอดลม และมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการเต้น
ของหัวใจ เมื่อมีการน าสารซาลบูตามอลไปใช้เร่งเนื้อแดงในหมู โดยให้หมูกินสารนี้ เมื่อตกค้างมาถึงผู้บริโภค 
อาจมีผลข้างเคียงท าให้มีอาการมือสั่น กล้ามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กระวนกระวาย 
วิงเวียนศีรษะ บางรายมีอาการเป็นลม คลื่นไส้อาเจียน เป็นอันตรายมากส าหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดัน
โลหิตสูง ผู้ปุวยเบาหวาน หญิงมีครรภ์ 

***ในส่วนของการท าคะแนนให้ผ่านในระดับดีมากจะต้องมีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสารปนเปื้อนจาก
สาธารสุขเทศบาลโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของร้านค้าที่เข้ารับการตรวจประเมิน ทั้งนี้การประเมิน
ในส่วนที่ ๒ นั้น ทางองค์การตลาดจะรวบรวมผลการตรวจจากสาธารณะสุขเทศบาลเพื่อข้อมูลที่สมบูรณ์ 
ถูกต้อง และเป็นจริงมากที่สุด  

ส่วนที่ 3. แผนการพัฒนาตลาดให้ได้รับมาตรฐานตามโครงการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การ
ตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ในด้านการบริหารจัดการและกิจกรรมตลาด
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 

แนวทางการประเมินผลคะแนนในการรณรงค์ 

เอกสารหมายเลข ๔ ส่วนที่ ๓ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการและกิจกรรมตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
(ข้อละ ๕ คะแนน) 

๑. ร้านค้าในตลาดไม่ใช้โฟมบรรจุสินค้า อาหาร ผลิตผลการเกษตร เทียบเท่าร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนร้านค้า
ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดโฟม 
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๒. ร้านค้าในตลาดลดขยะจากพลาสติกลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ านวนร้านค้าท้ังหมด 

๓. ร้านค้าในตลาด มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์งดใช้โฟมและลดพลาสติก  

๔. บุคลากรของร้านค้าในตลาดรับทราบนโยบายไม่ใช้โฟมและลดพลาสติก 

๕. ภายในตลาด จัดให้มีสถานที่จัดจอภาพหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้คะแนนความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่
เกี่ยวกับอาหาร ผลิตผลเกษตรปลอดภัย 

๖. จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ๖ ชนิด (ฟอร์มาลิน, สารกันรา, สารบอร์แรกซ์, สารฟอกขาว
, ยาฆ่าแมลง, และสารเร่งเนื้อแดง) 

๗. ตลาด จัดให้มีสถานที่ หรือหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน 

๘. ตลาดมีพื้นท่ีพร้อมปรับเป็นพื้นที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้ทันที ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที ่

***ทั้งนี้ขอให้ทางตลาดประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดใช้โฟมและลดพลาสติกในเบื้องต้น ก่อนการลงพื้นที่
จริงและระบุร้านค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟมในการจ าหน่ายอาหารลงบนเอกสารหมายเลข ๒ ข้อ ๓.๑ เพื่อ
ติดตามผลการการวัดค่าร้อยละจากการลดการใช้โฟม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของตลาด ซึ่งจะประเมิน
ในวันลงพ้ืนที่จริงโดยองค์การตลาด…… 

 

แนวทางและวิธีการแก้ปัญหาตามกิจกรรมงดใช้โฟมและถุงพลาสติก 

 

แผนการพัฒนาตลาดให้ได้รับมาตรฐานตามโครงการ ขยายเครือข่ายความร่วมมือขององค์การ
ตลาด และพัฒนาตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ในด้านการรณรงค์ให้ประชาชนภายในตลาดงดการ
ใช้โฟม และลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม  

ให้ความรู้กับประชาชนในตลาดเกี่ยวกับโทษภัยของถุงพลาสติกและโฟมว่ามีผลกระทบกับชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการตลาด และประชาชนทั่วไปให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์
รักษ์โลก ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติเช่นผลิตภัณฑ์ FEST ที่ผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อยูคาลิปตัส สามารถย่อยสลาย
ภายใน 90 วัน และมีบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภทการใช้งานให้เลือกใช้อาทิ กล่อง 3 ช่อง , หลอด, จาน, 
ชาม, แก้วน้ า เป็นต้น เพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้แจกบรรจุภัณฑ์เป็นตัวอย่าง
กับประชาชนในตลาด และได้ช่วยผู้ค้าและผู้ใช้บริการที่ประสงค์อยากพัฒนาปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์โดย
มีการให้แนวความคิดเพ่ือเป็นทางเลือกที่ดี และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยร่วมกัน ตัวอย่างเช่น 
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 1. มีการจัดโปรโมชั่นของร้านค้าโดยก าหนดว่า หากผู้ซื้อไม่รับถุงพลาสติก สินค้าที่ซื้อจะลดราคาให้ 2 
บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้บริการตลาดในการน าปิ่นโต หรือถุงผ้ามาใส่สินค้าและซื้อสินค้าในราคาที่ถูก
ลงกว่าเดิม 

 2. ร้านค้าที่ใช้กล่องโฟม หันมาใช้กล่องที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติร่วมด้วย แต่เนื่องจากต้นทุนอาจมี
ราคาที่สูงจึงต้องมีการจัดราคาสินค้า โดยร้านค้ามีการต่อรองกับผู้ซื้อว่า หากผู้บริโภคเลือกรับกล่องที่ผลิตจาก
วัสดุจากธรรมชาติจะต้องจ่ายเพ่ิมอีก 1 บาท แต่ท่านจะได้รับสุขภาพที่ดีกลับไปด้วย โดยที่กล่องโฟมนั้น อาจ
เป็นต้นเหตุการณ์ก่อมะเร็งคให้กับผู้บริโภคได้ในภายหลัง ซึ่งราคาต่างกันเพียง 1-2 บาท และเนื่องจากปัจจุบัน
ประชาชนคนทั่วไปหันมารักสุขภาพกันมากขึ้น ซึ่งในข้อนี้ร้านค้าสามารถกระท าได้ไม่ยาก 

 
แผนการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
 ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (MoU Report) ประจ าปี 2563 
หัวข้อ1.2 ระดับความส าเร็จในการขยายเครือข่ายความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ตลาดในก ากับ
ดูแลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการให้ค าปรึกษาและพัฒนาตลาด เพ่ือให้ได้การรั บรองเป็น
ตลาดมาตฐานเกษตรปลอดภัย 
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ผลงานที่ผ่านมา 

 
โดยตลาดที่เข้าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การตลาดจะได้รับการรับรองจากทั้ง 4 หน่วยงาน 
ผลงานที่ผ่านมา 
 

เกณฑ์วัดระดับ คะแนน Success 
ด าเนินการจัดท าบันทึกความเข้าใจ <MOU> และมีจ านวนตลาดที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น 35 
แห่ง 

1  

ด าเนินการประเมินตลาดทั้ง 35 แห่ง ตามเกณฑ์ตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัยขององค์การตลาด และ
จัดท าแผนให้ค าปรึกษาและพัฒนาตลาดดังกล่าวแล้วเสร็จ 

2  

ด าเนินการตามแผนการให้ค าปรึกษาและพัฒนาตลาด และมีตลาดที่ได้รับการรับรองเป็นตลาดมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยขององค์การตลาด “ระดับดี” ขึ้นไป รวมถึงผ่านเกณฑ์การประเมิน Go Green Plus 
จ านวน 25 ตลาด 

3  

ด าเนินการตามแผนการให้ค าปรึกษาและพัฒนาตลาด และมีตลาดที่ได้รับการรับรองเป็นตลาดมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัยขององค์การตลาด “ระดับดี” ขึ้นไป รวมถึงผ่านเกณฑ์การประเมิน Go Green Plus 
จ านวน 35 ตลาด 

4  
(13.94 ระดับดี) 

ผ่านค่าเกณฑ์วัดระดบั 4 และด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลการส ารวจ
อยู่ใน “ระดับดี”ขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.41) ขึ้นไป 

5  
(4.34ระดับดีมาก) 

***ท้ังนี้ คะแนนดังกล่าวจะต้องเข้าเงื่อนไขที่ก าหนดครบทุกข้อ 

***เงื่อนไข*** Success หมายเหตุ 
1. อต. ต้องมีการทบทวนแผนระยะยาว 3-5 ปี ภายใน 30 ก.ย. 63  

 
 

 

***เกณฑ์การประเมิน Go Green Plus*** Success หมายเหตุ 
1. จ านวนร้านค้า Green Shop ไม่ต่ ากว่า 35 ร้าน ได้รับมาตรฐาน GAP, Q 
Sign หรือมาตรฐานอ่ืนใดที่ เทียบเท่า2 

 จากการส ารวจได้ร้านค้าตามโจทย์ จ านวน 
60 ร้านค้า 

2. จ านวนร้านค้า Organic Shop ไม่ต่ ากว่า 10 ร้าน โดยสินค้าได้รับมาตรฐาน
อย่างน้อย IFOM, Organic Thailand และมาตรฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

 จากการส ารวจได้ร้านค้าตามโจทย์ จ านวน 
15 ร้านค้า 

3. สินค้าตามข้อ 1 และ 2 ต้องผ่านการตรวจสารพิษตกค้างหรือการตรวจความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หลังจากวันเริ่ม
พัฒนาตลาดตามแผน 

 มีผลการตรวจสารปนเปื้อนแนบทุกตลาด 

4. ตลาดที่ร่วมพัฒนาต้องปราศจากโฟม  มีการเก็บข้อมูลก่อนลงพ้ืนท่ีทั้ง 35 ตลาด 
5. ตลาดที่ร่วมพัฒนาต้องลดขยะจากพลาสติกลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดย
ต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังเริ่มโครงการ 

 มีการเก็บข้อมูลก่อนลงพ้ืนท่ีทั้ง 35 ตลาด 

6. ส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 3 กลุ่ม 
1. ผู้ค้า 2. ผู้ใช้บริการตลาด  
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ส ารวจความพึงพอใจก่อนและหลังลงพื้นที่ 
35 ตลาด 

7. พัฒนาฐานข้อมูลดัชนีราคาสินค้าเกษตรปลอดภัยบนเว็บไซต์ขององค์การตลาด  คีย์ข้อมูลลงระบบแล้ว จ านวน 30 ตลาด 
300 รายการ 
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     เทคนิคการปฏิบัติงาน 

3.คัดเลือกตลาดที่ผ่านเกณฑ์ขององค์การเพ่ือด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาตลาดต่อไป (เอกสารหมายเลข1,2) 

2.ด าเนินการ MOU ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.เมื่อท าการคัดเลือกตลาดแล้วเสรจ็ให้ส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจตามเอกสารหมายเลข 3  

1.ประสานกับ สถ. เพ่ือส ารวจตลาดที่จะเข้าร่วม
โครงการฯ 

5.ติดตามเอกสารหมายเลข 3 กลับคืนและสรุปแบบ
ประเมินก่อนลงพ้ืนที่ทั้งหมด รวมถึงส ารวจร้านค้าที่ได้รับ
มาตรฐานกรีน และอื่นๆตามที่ สคร.ก าหนด 

ก าหนดแผนการเดินทางเพ่ือพัฒนาตลาดตามแผน เป็น
รายภาค และส่งแบบดัชนีราคาสินค้าให้กับแต่ละตลาด
และประสานแต่ละตลาดให้จัดโซนกรีน 

ส่งแบบประเมินความพึงพอใจหลังลงพ้ืนที่ตามเอกสาร
หมายเลข 3 ให้กับแต่ละตลาดที่ได้ลงพื้นที่แต่ละครั้ง 

ติดตามเอกสารหมายเลข 3 กลับคืนและสรุปแบบ
ประเมินทั้งหมด (ระดับดีขึ้นไป = 3.41) รวมถึงเอกสาร
ดัชนีราคาเพ่ือน าข้อมลูเข้าสู่เว็ปไซต์ อต. 

สรุปแบบประเมินทั้ง 35 ตลาด ตามเอกสาร
หมายเลข 4 และต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับดีขึ้นไป และทบทวนแผนระยะยาวภายใน ก.ย. 

35 ตลาด จ านวน 1,400 = ชดุ 

ลงพ้ืนที่ตามแผนการเดินทางพร้อมประเมินตลาดตาม
เอกสารหมายเลข 4 และติดตามเอกสารดัชนีราคา
กลับคืน  

35 ตลาด = 1,400  ชุด ดัชนีราคาสินค้า 350 รายการ/
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ภาคผนวก 

  
 

 
 

 
 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี 

ระหว่าง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.)  
องค์การจัดการน้ าเสีย (อจน.) 

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.) 
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด (เฟสท์) 

   
 บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ท าขึ้น  ณ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานใหญ่) ในวันที่              
27 มกราคม 2563 ระหว่าง 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “สถ.”  
  องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย โดยนายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อ านวยการองค์การ
ตลาด ตั้งอยู่เลขท่ี 51/47 สวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับ
นี้จะเรียกว่า “อต.”  
  องค์การจัดการน้ าเสีย โดย นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย ตั้งอยู่
เลขที่ 333 อาคารเล้าเปูงง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่ง
ต่อไป      ในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “อจน.” 
  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยนางสาวนารถนารี 
รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 310 อาคาร ธพว. Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไท กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งต่อไปในบันทึกฉบับนี้จะเรียกว่า “ธพว.” 
  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด โดย นายวิชาญ  เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 อาคาร 100ปี ส านักงานใหญ่ เอสซีจี บางซื่อ ถนน        
ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ กทม 10800  
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สถ. เป็นผู้มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  อต. เป็นผู้มีองค์ความรู้ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า การระบายสินค้า และการบริหารจัดการ
ตลาดให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
  อจน. เป็นหน่วยงานในการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมส าหรับการบ าบัดน้ าเสียรวมทั้ง
บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวกับการจัดการน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
  ธพว . เป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของแหล่งเงินทุนให้กับ
ผู้ประกอบการเพ่ือเป็นการเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินของกิจการ 

  บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ บรรจุภัณฑ์
อาหารทางเลือกของผู้ประกอบการร้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

   
  โดยทั้งห้าฝุายเป็นผู้มีภารกิจ อ านาจ หน้าที่และกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงเกื้อกูลกันจึงได้
ท าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือภายใต้ความร่วมมือในโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหาร
ปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) โดยการพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดรักษ์โลก ซึ่งประกอบไปด้วย
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย   
  2. หลักเกณฑ์ทางด้านสุขอนามัยของตลาดและสินค้า  
  3. หลักเกณฑ์การรณรงค์และต่อยอดให้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (No Foam)  
  โดยมีเปูาหมายเพื่อเป็นการพัฒนาตลาดเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2562 จ านวน 35  
ตลาด, ปี 2563 จ านวน 55 ตลาด, ปี 2564 จ านวน 75 ตลาด และปี 2565 จ านวน 100 ตลาด ด้วย
การส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องตลาดสีเขียว หรือ Green Market และร่วม
ประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดมลภาวะ
จากพลาสติกที่ย่อยสลายยาก อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสร้าง
สุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภค จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงไว้ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 
  1.1 เพ่ือส่งเสริมตลาดในก ากับดูแลของ อต. โดยการพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดมาตรฐานทาง
การเกษตรของชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  1.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายและการระบายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  1.3 เพ่ือเป็นกลไกในการสนับสนุนภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิด
การแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างตลาดที่เกี่ยวข้อง 
  1.4 เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ตลาดการเกษตร ตลาดชุมชน ตลอดจนตลาดอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทั้งห้าฝุาย 
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1.5 เพ่ือสร้างประโยชน์สาธารณะแก่สังคม ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 
  ข้อ 2 ข้อตกลงความร่วมมือ 
2.1 ขอบเขตความร่วมมือของ “สถ” 
  2.1.1 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือประเมินพัฒนา
ตลาดในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน 
  2.1.2 ประชาสัมพันธ์การถอดบทเรียนและองค์ความรู้ของตลาดที่ประสบความส าเร็จในการ
เข้าร่วมโครงการ เพ่ือถ่ายทอดไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
2.2 ขอบเขตความร่วมมือของ “อต.” 
  2.2.1 ยกระดับตลาดเกษตรปลอดภัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไปสู่ตลาดสีเขียวหรือ Green 
Market เพ่ือผลักดันสินค้าเกษตรปลอดสาร, อาหารปลอดภัยและสินค้าแปรรูปทางการเกษตรให้มีช่องทาง
กระจายสู่ท้องตลาด เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง ยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางของประชารัฐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2.2 รณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติกในการบรรจุอาหารหรือสินค้าในตลาดเพ่ือลดปัญหา
ขยะและเพ่ือส่งเสริมให้ตลาดต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้นแบบที่ส่งเสริมการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารหรือสินค้า และเป็นจุดเด่นของจังหวัด 
  2.2.3 ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติในจังหวัดต่างๆ 
เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยมาใช้ในการหีบห่อสินค้า
อาหารให้คงความสดใหม่ สะอาด ก่อนที่จะมีการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้าต่อไป 
2.3 ขอบเขตความร่วมมือของ “องค์การจัดการน้ าเสีย” 
    2.3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าตามหลักวิชาการเก่ียวกับระบบบ าบัดน้ าเสีย  
    2.3.2 ด าเนินการเกี่ยวกับการน าน้ าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และการผลิตพลังงานจากน้ า

เสีย 
    2.3.3 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย 
2.4 ขอบเขตความร่วมมือของ “ธพว.”  
  2.4.1 ให้การส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเปูาหมายในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน โดยการให้สินเชื่อ การร่วมลงทุน การพัฒนาผู้ประกอบการ และการหาช่องทางการตลาด เพ่ือเป็นการ
พัฒนา ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนการจัดตั้ง การด าเนินงาน การขยาย หรือปรับปรุงกิจการ รวมทั้งการพัฒนา
ธุรกิจหรือนวัตกรรม 
  2.4.2 สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์       
ด้านการจัดการ ด้านการตลาด ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านระบบ
ขนส่ง 
  2.4.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการ SMEs 
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2.5 ขอบเขตความร่วมมือของ “บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ ากัด”  
 2.5.1 สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหาร ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการ

เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าอาหารของ
ผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

2.5.2 สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจในการท าธุรกิจภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า เป็น
การยกระดับมาตรฐานการท าธุรกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับตลาดและหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย 

2.5.3 ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการ SMEs ด้านอาหาร  
  2.6 ทั้งห้าฝุายตกลงร่วมมือกัน เพ่ือผลักดันให้เกิดตลาดมาตรฐาน เพ่ิมศักยภาพในการ
บริหารจัดการตลาด การผลิต การระบายสินค้าและการจัดจ าหน่าย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  2.7 ทั้งห้าฝุายตกลงร่วมมือกันในการสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการฝึกอบรม ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลทางวิชาการหรือการแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน งบประมาณในลักษณะการบูรณาการ ตลอดจนองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อกันเพ่ือให้การ
ด าเนินงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามบทบาท อ านาจ หน้าที่และหรือ
ภารกิจที่แต่ละฝุายมีอยู่ โดยรายละเอียดของการสนับสนุนภายใต้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะเป็นไปตาม
ความเห็นชอบของทั้งห้าฝุายและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหรือข้อบังคับของแต่ละฝุาย 
  2.8 ทั้งห้าฝุายจะรักษาความลับและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ กรณี
มีความประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อตกลง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกฝุาย 
 
  ข้อ 3 ระยะเวลาการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ 
  บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ท าบันทึกข้อตกลง โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ
นับตั้งแต่วันที่ท าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ทั้งห้าฝุายอาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อตกลงนี้เพ่ือให้เหมาะสมก็ได้ โดยจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึก
ข้อตกลงนี้ 
 
  ข้อ 4 บทบาทและหน้าที่  
  การด าเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งห้าฝุายมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 
  4.1 ก าหนดแนวทางความร่วมมือการด าเนินงานร่วมกันพร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรต่างๆที่
เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม  
  4.2 แต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรจ านวนหนึ่งเข้าร่วมด าเนินงาน ก าหนดกรอบ รูปแบบ 
แผนการด าเนินการ และสถานที่ในการด าเนินการร่วมกัน พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ ร่วมกัน
ด าเนินการตลอดจนประสานงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   บันทกึข้อตกลงฉบับนี้จัดท าขึ้นเป็นห้าฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งห้าฝุายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และท้ังห้าฝุายต่างยึดถือไว้ฝุายละหนึ่งฉบับ 
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