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บทท่ี 1 บทน า 
 

1.1 ความเป็นมา 
ปัจจุบันแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่ แสดง                  

ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการบริจาคหรือการให้ความช่วยเหลือต่างๆ มาเป็นรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบ     
ต่อสังคมด้วยการด าเนินกิจกรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เรียกว่า 
มาตรฐาน ISO 26000 (ISO 26000 Social Responsibility) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้พัฒนาขึ้นโดยองค์กร
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) โดย
องค์กรมาตรฐานสากลนี้ ได้ให้ค าแนะน าว่า “องค์กรทุกประเภท ควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เช่น แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบจากองค์กรที่มีต่อสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น”  

ส าหรับรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ  
พาณิชยกรรม ผลิตและจ าหน่ายสินคาหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะ และงานสาธารณูปโภค  
ขนาดใหญ่ หรืองานของรัฐบางด้านที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้  
งานให้บริการนั้นได้มาตรฐานทั้งในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจนั้น คือ เพ่ือการแสวงหารายได้ ไม่มุ่งก าไรสูงสุด แต่ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการด าเนินงานเชิงพาณิชย์
หากมีความจ าเป็นอาจขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งคราวหรือบางส่วน โดยรัฐก็จะจัดสรรงบประมาณให้ใน
รูปของเงินอุดหนุน รัฐจึงเป็นทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้สนับสนุนงบประมาณในยามจ าเป็น ท าให้การประเมินผล                 
การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง จึงมีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละปีที่จัดท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรเรียกว่า “บันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ” ซึ่งวัดผลทั้งด้านการด าเนินการ
ตามนโยบาย การด าเนินการตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ และการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ จากข้อมูลในอดีตพบว่า บันทึก
ข้อตกลงและประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความส าคัญยิ่งแก่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)        
โดยมุ่งเน้นใน 4 ประเด็นย่อย คือ (1) การจัดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแลด้านการแสดง   
ความรับผิดชอบต่อสังคม (2) การก าหนดแผนด าเนินการระยะสั้น และระยะยาว ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (3) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป (4) บทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการที่ก ากับดูแลด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และในปี 2563 นี้ได้มรีะบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise 
Assessment Model: SE-AM)  โดยในส่วนการพัฒนาองค์กรได้ปรับเป็นการประเมินผล 8 ด้าน (Core Business 
Enablers) ซึ่ง 1 ใน 8 ด้านนั้น ด้านที่ 1 คือ การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร มี 10 หัวข้อย่อย โดยหัวข้อย่อย    
ที่ 4 : บทบาทของส่วนได้ส่วนเสีย ได้ก าหนดให้มีการจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธ์ด้าน CSR ทั้งนี้ เกณฑ์วัดในประเด็นย่อยนี้ ได้ระบุให้หน่วยงานจะต้องจัดท านโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน 
แผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี  ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                
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ตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ โดยน าเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชี 
และน าไปด าเนินงานตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ รวมถึงมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการ/ระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงนโยบาย คู่มือฯ และกระบวนการหรือขั้นตอน 

ดังนั้น องค์การตลาด สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีภารกิจ (Mission) ในการส่งเสริมตลาดสาขาของ       
องค์การตลาด ให้เป็น “ศูนย์รวมและกระจายสินค้า”ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน รักษาและ  
ขยายฐานตลาด การจ าหน่ายข้าวสาร และอาหารดิบ บริหารจัดการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรในองค์การ
ตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาทรัพย์สินที่มอียู่ และขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
จึงได้จัดท าแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขององค์การตลาด เพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาดเป็นไปอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อันจะ  
น าไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
 1.2.1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส าหรับส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม     
ให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน และมีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
  1.๒.๒ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม สนับสนุน และเพ่ิมประสิทธิภาพแก่องค์กรในการด าเนินงานที ่       
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร 
 1.๒.๓ เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และความศรัทธา ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ           
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป  
 

1.3 เป้าหมายของการด าเนินงานด้าน CSR  
 เป้าหมายที่ ๑ องค์การตลาดมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมรวมถึงใสใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อชนจากการให้บริการของ อต. 
  เป้าหมายที่ ๒ การด าเนินงานด้าน CSR ขององค์การตลาดเป็นไปตามแผนฯ และมีผลการด าเนินงานตามที่
ได้ก าหนดไว้ 
 เป้าหมายที่ ๓ องค์การตลาดมีภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  
(บุคลากรภายใน ผู้ใช้บริการ ผู้ถือหุ้น ผู้ก ากับดแูล คู่ความร่วมมือ ชุมชน และประชาชนทั่วไป) 
  

1.4 นโยบายด้าน CSR ขององค์การตลาด 
      องค์การตลาดได้มีการประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปได้ 
ดังนี้ “ องค์การตลาดตระหนักและให้ความส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยรอบ รวมทั้ง
ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับความรับผดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตาม
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                                แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 

ข้อก าหนดกฎหมาย หรือข้อก าหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากล ISO 26000 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่
ก าหนดเพ่ือพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” 
1.5 วิธีการด าเนินการ 
       ในการจัดท าแผนแม่บทฯ นี้ มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้  

1.5.1. ศึกษาหลักการ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ก าหนดให้ถือปฏิบัติ 

1.5.2. เก็บรวมรวมข้อมูล ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยเฉพาะชุมชมที่ส าคัญ และข้อมูล
องค์กรทั้งหมด  

1.5.3. ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก เพื่อใช้ก าหนดยุทธศาสตร์  
1.5.4 จัดท าแผนแม่บทระยะยาว (CSR in Process) ที่มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ทิศทางระยะยาว 

วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ ผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) ยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลักรายละเอียด
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก และความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย
ระยะยาว กับวัตถุประสงค์ การจัดตั้งและพันธกิจ 

1.5.5 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ โดยการจัดท ารายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่
ใช้งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจ าปี จะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการ 

1.5.6 เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็น แล้วเสนอคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคมพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการองค์การตลาดให้ความเห็นชอบ เพ่ืออนุมัติ  
 1.5.7 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และน าไปปฏิบัติ 
 
1.6 ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
       1.6.1 รายงานผลระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ CSR in process          
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 
       1.6.2 ผลส ารวจการได้รับการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ หรือภาพลักษณ์องค์กรของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป) 
 
1.7 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
 1.6.1 องค์การตลาดได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 1.6.2 การด าเนินงานด้าน CSR ขององค์การตลาดเป็นไปตามแผนฯ และมีผลการด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 1.6.3 องค์การตลาดเป็นที่ยอมรับ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
และประชาชนทั่วไป  
 1.6.4 ชุมชนที่ส าคัญมีความเข้มแข็ง 



๔ 
 

บทที่ 2 ข้อมูลองค์กร 
 
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. 2496 มาตรา 6 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
องค์การตลาดไว้ ดังนี้ 
  (๑) จัดสร้างตลาดสาธารณให้เพียงพอต่อความต้องการ 
  (๒) ปรับปรุงตลาดสาธารณที่มีอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ และทันสมัย 
  (๓) ส่งเสริมตลาดเอกชน 
  (๔) จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้เพียงพอแก่ความต้องการของตลาด 
  (๕) จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสูตลาดให้เป็นไปโดยสะดวก 
  (๖) จัดด าเนินการควบคุม และอ านวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ 
และมาตรา ๗  ก าหนดให้องค์การตลาดมีอ านาจด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๖ และอ านาจเช่นว่านี้
ให้รวมถึง 
  (๑) สร้าง ซื้อ จัดหา จ าหน่าย ยืม ให้ยืม เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือ
ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องใช้บริการ หรือทรัพย์สินใดๆ อันเกี่ยวกับตลาด 
  (๒) กูยืมเงิน หรือให้กูยืมเงินโดยมีหลักประกันบุคคล หรือด้วยทรัพย์หรือรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้เพ่ือ
สร้างตลาดและปรับปรุงตลาด 
               การกู้ยืมเงิน ถ้าเป็นจ านวนเงินเกินกว่าสามล้านบาท ต้องได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
  (๓) ท าการค้าและขนส่งสินค้า 
  (๔) ออกเงินลงทุนหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัดเพ่ือจัดตั้งหรือจัด
ด าเนินการตลาด 
  (๕) วางระเบียบในการจัดตลาดขององค์การ 
  (๖) กระท าการอ่ืนใดเพ่ือส่งเสริมตลาดและการผลิตโภคภัณฑ์เพ่ือให้พอแก่ความต้องการการของตลาด 
 
 ปัจจุบัน องค์การตลาดด าเนินภารกิจหลัก คือ ด าเนินการเกี่ยวกับตลาดโดยมีตลาดในความรับผิดชอบ 
5 แห่ง (1. ตลาดกลางผักและผลไม้ ปากคลองตลาด กทม. 2. ตลาดกลางเกษตรกร สาขาหนองม่วง จ. ลพบุรี 
3. ตลาดกลางเกษตร สาขาล าพูน จ.ล าพูน  4. ตลาดกลางเกษตร สาขาบางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา 5. ตลาดกลาง
เกษตร สาขาตลิ่งชัน กทม.) นอกจากนี้ยังด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายข้าวสาร และอาหารดิบให้แก่         
กรมราชทัณฑ์ และหน่วยราชการต่าง ๆ  โดยการด าเนินงานธุรกิจขององค์การตลาดมี ดังนี้  

(1) ธุรกิจตลาด คือการเปิดตลาดให้เช่าแผงและอาคารพักอาศัยรวม 5 แห่ง และธุรกิจต่อเนื่องจาก
ธุรกิจตลาด เช่น การให้เช่าห้องพักและอาคารพาณิชย์ 

(2) ธุรกิจการจัดจ าหน่ายและส่งอาหาร และน้ ามันเชื้อเพลิงให้ส่วนราชการอ่ืน 
(3) การด าเนินงานโครงการประเภทตลาดกิจกรรม (Event Marketing)  
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                                แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 

กลยุทธ์หลัก 

          ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและ แผนวิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์การตลาด ได้ระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์หลักไว้ ดังนี้ 
 

 วิสัยทัศน์ 
     “องค์การตลาดเป็นกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้างเครือข่ายตลาดที่ได้
มาตรฐานในการกระจาย และจ าหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
 
 พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมให้ตลาดสาขาขององค์การตลาดเป็น“ศูนย์กลาง”การกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน
ของพ้ืนที่ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
 2. เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการตลาดให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 
 3. บริหารการกระจายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงการสร้างพันธมิตรเครือข่าย 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาตลาดดั้งเดิมเป็นตลาดเกษตรปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือกระจายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางตลาดกายภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมาตรฐานตลาดต้นแบบและเป็นศูนย์การเรียนรู้การสร้างตลาดกายภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างองค์การตลาด 4.0 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน 
 
 ส าหรับโครงสร้างผู้รับผิดชอบด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ  
แผนที่ยุทธศาสตร์ องค์การตลาดระยะ 20 ปี  และแผนที่ยุทธศาสตร์ องค์การตลาดระยะ 5 ปี  ปรากฏตาม
ภาพต่อไปนี้
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                           แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 
 

 

โครงสร้างผู้รับผิดชอบด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) 

 
คณะกรรมการองค์การตลาด (อต.) 

ก าหนดนโยบาย CSR in Process/ให้ความเห็นชอบ
แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการกจิการสัมพันธ์ 

แผนกกฎหมาย 

 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม  

แผนกประชาสัมพันธ์  

แผนกบริหารบุคคล 

แผนกการประชุมและยานพาหนะ 

ตลาดสาขาในการก ากับดูแล  

คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

 

แผนกบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

แผนกวางแผนและ
งบประมาณ 

ก าหนดและพิจารณา กลั่นกรอง
นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบด้านแรงงาน
ที่เป็นธรรมตามนโยบาย ISO 26000 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบประเด็น
ผู้ใช้บริการ 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบธรรมาภิบาล
และการปฏิบัติที่เป็นธรรม  

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบสิ่งแวดล้อม/
ประเด็นผู้ใช้บริการและการมีส่วนร่วม
การพัฒนาชุมชน 

เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับระบบธรรมาภิ
บาล/สิทธิมนุษยชน พจิารณากลัน่กรอง
แผนตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธร์ะยะ
ยาว และประจ าปี เพือ่สนับสนุนให้
องค์กรไม่เกิดการทจุริต 

เกี่ยวขอ้งโดยก าหนดการพิจารณา
ปรับปรุงประสิทธิภาพ การด าเนินงาน
ส่งเสริมและพิจารณาด้านแรงงาน
สัมพันธ์ ปรับปรุงกฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับให้เหมาะสม 

ด าเนนิการ ตรวจสอบ ก ากับ
ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และ
กลั่นกรองด้านบริหารความ
เสี่ยง 

เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับระบบ
ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่
เป็นธรรม โดยระบุทิศทาง 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่
ชัดเจน 
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                           แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 
 

บทที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร  
 
 

 การวิเคราะหป์ัจจัยภายใน เป็นการพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุกๆ ด้านเพื่อที่จะระบุจุด
แข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินปัจจัยภายใน คือ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการ
บริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึง การพิจารณาการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และ
ผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย  
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อหน่วยงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สภาพสังคม กฎหมาย นโยบาย
รัฐบาล ผู้รับบริการ คู่แข่งขัน และสภาพตลาด เป็นต้น การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนี้ จะท าเพ่ือประเมินดูโอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม/อุปสรรค (Threats) ขององค์กรเพ่ือจะได้เข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวการณ์ต่าง ๆ และพลังผลักดันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีผลกระทบในระยะยาว ท าให้องค์กรสามารถหา
แนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งทราบได้ว่าองค์การด ารงอยู่ในสภาพอย่างไร ซึ่งในการ
ทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การตลาดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)ฯ (ฉบับปรับปรุง 2) (ทบทวนเมื่อปี พ.ศ.2563)  
ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวขององค์การตลาดไว้แล้ว ส าหรับในที่นี้ จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การตลาด ซึ่งผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ SWOT ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
S1 - อต. มีสิทธิและอ านาจ
เต็มแตผู่้เดียวในการบริหาร 
ด าเนินการ ควบคมุ และ
อ านวยบริการเกีย่วกับตลาด
ขององคการ ตั้งแต่การบริหาร
ทรัพยากร การท าการค้า ขนส่ง 
การจัดวางระเบียบ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวกับตลาด 
S2 - คณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่
ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้ความส าคญั
กับความรับผิดชอบต่อสังคม  

W1 - บุคลากรภายในยังไมม่ี
ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ
แสดงความรับผดิชอบต่อสังคม 
(CSR in Process) ขององค์กร 
และมองว่าเป็นภาระ 
W2 - ไม่มีหน่วยงานรับผดิชอบ
ในการด าเนินงานด้าน CSR ที่
ชัดเจน 
W3 - งบประมาณสนับสนุน    
การด าเนินงานด้าน CSR มีจ ากัด 
W4 - ยังไม่มีนวัตกรรมด้าน CSR 

O1 - รัฐบาลให้ความส าคญักับ
การด าเนินงานด้าน CSR 
O2 - กระแส CSR ในปัจจุบัน
ผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่ม 
ทุกเพศ ทุกวัย ให้ความส าคัญ 
ท าให้ภาคธุรกิจและชุมชนเกิด
ความตื่นตัวและให้ความสนใจ
กับแนวปฏิบัติด้าน CSR 
O3 - มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ
ในการด าเนินงานด้าน CSR ที่
เป็นมาตรฐานสากล 

T1 - ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ขององค์การตลาด 
T2 - ชุมชน ผู้ปฏิบัตไิม่ชอบ
การเปลีย่นแปลง และกังวล
เรื่องต้นทุนในการท า CSR 
T3 - ยังไม่มีแนวร่วม      
การด าเนินงานด้าน CSR      
ที่ชัดเจนและเข้มแข็ง 
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                                แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 

การก าหนดกลยุทธ์ ด้าน CSR ขององค์การตลาด 
 เมื่อวิเคราะห์ SWOT แล้วต่อไปเป็นการน าประเด็นการวิเคราะห์ที่รวบรวมได้จากการท า SWOT ทั้งหมดมาจัด
อันดับความส าคัญเพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินสภาวะแวดล้อม โดยการน าโอกาสและข้อจ ากัด  (อุปสรรค) ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอก จุดแข็งและจุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กรมาลงในตาราง TOWS แล้วท าการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึง
สถานะขององค์กร แล้วจึงก าหนดกลยุทธ์ กล่าวคือ TOWS Matrix นั้นเป็นกลยุทธ์การบริหารรูปแบบหนึ่ง โดยการจับคู่
ระหว่างปัจจัยภายนอก กับปัจจัยภายในที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่องค์กรเผชิญอยู่ ดังนี้ 
          - ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน เป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและอุปสรรคจะเป็นการประเมิน
ภายนอกองค์การ  
          - วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผล
ของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิดกลยุทธ์ 4 ประเภท คือ 
 (1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก หรือ การขยายตัว 
 (2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
อุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง 
ขณะเดียวกันองค์การก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้
จุดแข็งท่ีมีอยู่เอาชนะอุปสรรคที่มาจากภายนอกได้ อาจใช้ได้ทั้งกลยุทธ์การขยายตัวและคงตัว             
 (3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาส
มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้ เนื่องจากองค์กร มีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ 
มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ได้ เช่น การเพ่ิมการสื่อสารทางการตลาด การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อาจใช้    
กลยุทธ์การคงตัวและปรับปรุง เป็นต้น       
 (4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรค
มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กรเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและอุปสรรค
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น ต้องใช้กลยุทธ์การหดตัว 
อย่างเช่นการยกเลิกโครงการ การยกเลิกภารกิจ เป็นต้น 
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            จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) ท าให้องค์การตลาดจัดท า TOWS Matrix ได้ดังนี้ 

 
              

 
                   ปัจจัยภายใน 

                  (Internal Factor) 
 
 
 
 
            ปัจจัยภายนอก 
          (External Factor) 

จุดแข็ง (Strength: S) 
 
S1 – อต. มีสิทธิและอ านาจเต็มแต่ผู้
เดียวในการบริหาร ด าเนินการ ควบคุม 
และอ านวยบริการเกี่ยวกับตลาดของ
องคการ ตั้งแต่การบริหารทรัพยากร 
การท าการค้าขนส่ง การจัดวางระเบียบ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัตลาด 
S2 - คณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลที่ดีและ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
 
W1  – บุคลากรภายในยั ง ไม่ มี ความรู้     
ความ เข้ า ใจแนวทางการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR in Process) ของ
องค์กร และมองว่าเป็นภาระ 
W2  – ไ ม่ มี ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น         
การด าเนินงานด้าน CSR ที่ชัดเจน 
W3 – งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้าน CSR มีจ ากัด 
W4- ยังไม่มีนวัตกรรมด้าน CSR 
 

โอกาส (Opportunity: O) 
 
O1 - รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ด้าน CSR 
O2 – กระแส CSR ในปัจจุบันผลักดันให้
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ให้ความส าคัญ 
ท าให้ภาคธุรกิจและชุมชนเกิดความตื่นตัวและ
ให้ความสนใจกับแนวปฏิบัติด้าน CSR 
O3 - มีแนวทางและวิธีปฏิบัติในการด าเนินงาน
ด้าน CSR ที่เป็นมาตรฐานสากล 
 

                    SO 
  

    การเสริมสร้าง สนับสนุน            
การพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 

                        OW 
 
    เสริมสร้างความรู้และพัฒนา
ศักยภาพชุมชน  

อุปสรรค (Threat: T) 
 
T1 - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทขององค์การตลาด 
T2 - ชุมชน ผู้ปฏิบัติไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง   
และกังวลเรื่องต้นทุนในการท า CSR 
T3 - ยังไม่มีแนวร่วมการด าเนินงานด้าน CSR         
ที่ชัดเจนและเข้มแข็ง 
 

                    ST 
 
    การจัดการอนุรักษ์และ
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 

                        WT 
 
     ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

 
 
 



11 

 

                                แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 

บทที่ 4 
ยุทธศาสตร์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 

 
 

 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาด ท าให้มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้าง สนับสนุน การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนและบุคลากร 
 

ทั้งนี้ กลยุทธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 26000 กับนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ อต. ดังตารางข้างล่างต่อไปนี้ 
 
               มาตรฐาน ISO 26000 กับ นโยบาย และยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมของ อต. 
 

ISO 26000 นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
1. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
2. การประกอบกิจการด้วย         
ความเป็นธรรม 
3. การต่อต้านการทุจริต 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม 
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

1. การประกอบกิจการด้วย       
ความเป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชั่น 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง        
เป็นธรรม 
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
6. การดูแลสิ่งแวดล้อม  
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและพัฒนา
ชุมชน 

   กลยุทธ์ที่ 1 การเสริมสร้าง 
สนับสนุน การพัฒนาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการอนุรักษ์
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 3 ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค 
   กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความรู้และ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน 

 
นอกจากนี้ เมื่อน ามาพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย

ระยะยาว กับวัตถุประสงค์การจัดตั้งและพันธกิจ ปรากฏ ดังนี้ 
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                           แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 
 

 
         ส าหรับยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/แนวทางการด าเนินการ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ 1  การเสริมสร้าง สนับสนุน การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
                 เป้าหมาย  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสภาพแวดล้อมเป็นส าคัญ 
        แนวทางการด าเนินการ  

- การสนับสนุนให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และมีส านึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
- สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
- ตัดสินใจบนพื้นฐานความต้องการของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
                 เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับระบบนิเวศได้อย่างเกื้อกูล สามารถอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน น าไปสู่สังคมที่น่าอยู่สงบสุขและสมานฉันท์ 
 แนวทางการด าเนินการ  

- การส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
- การบริหารสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกตลาด 
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                                แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 

 
กลยุทธ์ที่ 3  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
                เป้าหมาย เพ่ือมุ่งเน้นการตลาดอย่างเป็นธรรม การปกป้องดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
การบริโภคอย่างยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาทจากผู้บริโภค การปกป้อง
ข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค โดยยึดหลักมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ และสร้างความมั่นใจและ
ความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค 
 แนวทางการด าเนินการ 

- การมุ่งเน้นตลาดที่เป็นธรรม 
- การบริหารตลาดโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000,  ISO 14000  เป็นต้น 
- การวัดความเชื่อม่ัน/ความพึงพอใจของผู้บริโภค 

 
กลยุทธ์ที่ 4  เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
                 เป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายด้วยกระบวนการเรียนรู้และ
การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนบนฐานของการพ่ึงตนเองและ
การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
  แนวทางการด าเนินการ 

- การบริหารความสัมพันธ์ชุมชน 
- การจัดการองค์ความรู้ 
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                           แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 
 

บทที่ 5                                                                                                                                          
การติดตามและรายงานผล 

 
 
 

 องค์การตลาดก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงาน ตามระบบการ
ติดตามผลการด าเนินงาน และระบบการรายงานผลการด าเนินงานที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมขององค์การตลาด   
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                                แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 

บทที่ 6                                                                                                                                                                       
รายละเอียดแผนการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติขององค์การตลาด ปี 2564 – 2568 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน 

หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมายประจ าปี 
หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

2564 2565 2566 2567 2568 

กลยุทธ์ที่ 1  
การเสริมสร้าง
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ     
ไม่มีทุนก็ท าบุญได ้
 
 
 
 
 

- เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ประชาชนและผู้พักอาศัยใน
พื้นท่ีชุมชนตลาดสาขาตลิ่งชัน
มีความรู้ความเข้าใจตระหนัก
ถึงปัญหาขยะ และลดขยะ 
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนา
ไปกับชุมชน 
- เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่
ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 
 

ตลาดสาขา
ตลิ่งชัน,แผนก
ประชาสมัพันธ์ 
 

ทุก
หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

 

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผู้ประกอบการ ประชาชน
และผู้ พั กอาศั ยในพื้ นที่
ชุมชนตลาดสาขาตลิ่งชัน 
น าไปปฏิบัติ  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ขึ้นไปของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า    
ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า    
ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า    
ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า     
ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า    
ร้อยละ 
60 
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                           แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 
 

 
รายละเอียดแผนการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติขององค์การตลาด ปี 2564 – 2568 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมายประจ าปี 

หน่วยงาน
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

2564 2565 2566 2567 2568 

กลยุทธ์ที ่2         
การจัดการอนุรักษ์
และพัฒนาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

 
ปากคลองตลาด  รวมใจ  
ลด ละเลิก การใช้โฟม    
บรรจุอาหาร เพื่อ
สุขภาพท่ีด ี

 
- เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักถึงอันตราย 
- เพื่อให้ความรู้ถึงอันตรายที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
- เพื่อลดละเลิกการใช้โฟม 
- เพื่อใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมแทนการใช้โฟม 

 
ตลาดสาขา
ปากคลองตลาด
,แผนก
ประชาสมัพันธ์ 
 

 
ทุก

หน่วยงาน 
 

 
- ร้อยละของจ านวนร้านค้า
ผู้ประกอบการภายในตลาด
สาขาปากคลองตลาด ลดใช้
ป ริ ม าณบ รรจุ ภัณฑ์ จ า ก
พลาสติกและโฟม  ลดลง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ60 ขึ้นไป
ของร้านค้าท้ังหมด 
 
 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ 
60 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ 
60 
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                                แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 

 

รายละเอียดแผนการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติขององค์การตลาด ปี 2564 – 2568 
 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมายประจ าปี 
หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

2564 2565 2566 2567 2568 

กลยุทธ์ที ่3        
ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค 

เปลี่ยนขยะเป็นกองทุน
เพื่อสมทบทุนอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้พนักงานขององค์การ
ตลาด พ่อค้าแม่ค้าประชาชนผู้
ที่พักอาศัยในพ้ืนท่ีชุมชนตลาด
สาขาหนองม่วงมีความรู้ความ
เข้าใจตระหนักถึงปัญหาขยะ
และลดปริมาณขยะ 
- เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของ
องค์การตลาดพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชนผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่
ชุมชนตลาดสาขาหนองม่วงได้
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ลดปริมาณขยะควบคู่ไปกับ
การพัฒนาชุมชน 
- เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่
ชุมชนตลาดสาขาหนองม่วง
และพื้นที่ใกล้เคียง 
 

ตลาดสาขา
หนองม่วง,
แผนก
ประชาสมัพันธ์ 

ทุก
หน่วยงาน 

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผู้ประกอบการ ประชาชน
และผู้พักอาศัยในพื้นที่ชุมชน
ตลาดสาขาตลิ่ งชัน น าไป
ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
60  ขึ้ น ไปของผู้ เ ข้ า ร่ วม
โครงการ 

 ไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 
60 

ไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 
60 

ไม่น้อย
กว่า 
ร้อยละ 
60 

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ 
60 

ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ 
60 
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                           แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระยะยาว (CSR) องค์การตลาด (อต.)   
 
 

 
รายละเอียดแผนการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติขององค์การตลาด ปี 2564 – 2568 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน หน่วยวัด 

ค่าเป้าหมายประจ าปี 
หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

2564 2565 2566 2567 2568 

กลยุทธ์ที4่  
เสรมิสร้างความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ 
 

ตลาดบางคล้ารักษ์
สิ่งแวดล้อมให้ความรูสู้่
ชุมชนในการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ 

- เพื่อเรียนรู้และศึกษาการท า
น้ าหมักชีวภาพ 
- เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
- สามารถท าน้ าหมักใช้เองได้ 

ตลาดสาขา
บางคล้า,
แผนก
ประชาสมัพันธ์ 

ทุก
หน่วยงาน 

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น
ผู้ประกอบการ ประชาชนและผู้
พักอาศัยในพ้ืนท่ีชุมชนตลาด
สาขาตลิ่งชัน น าไปปฏิบัติ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไปของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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