แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

20 กรกฎาคม 2561

บทนํา
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ. 2496 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยมี
พันธกิจ สงเสริมตลาดสาขาขององคการตลาดใหเปนศูนยรวมและการกระจายสินคา ผลผลิตทางการเกษตรและ
สินคาชุมชนของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับทองเที่ยว อีกทั้งยังเปนผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการตลาด
ให ไ ด ม าตรฐาน รวมทั้ ง เป น ศู น ย ก ลางการเรี ย นรู ตลอดจนสามารถบริ ห ารจั ด การการกระจายสิ น ค า ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงการสรางพันธมิตรเครือขาย และพัฒนาการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อขับเคลื่อนองคการตลาดสูวิสัยทัศน “องคการตลาดเปนกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยการสรางเครือขายตลาดที่ไดมาตรฐานในการกระจายและจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการตลาด เปนไปตามแผนวิสาหกิจขององคการตลาดในระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561-2565) และตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2562 จึง
ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2562 สําหรับในการดําเนินงานขององคการตลาด
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ยุทธศาสตรการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการขององคการตลาดประจําปงบประมาณ 2562 และในระยะ 5 ปของ อต. (พ.ศ. 2561 - 2565)
มุงเนนสูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในสรางกลไกหลักของในการพัฒนาตลาดสูเศรษฐกิจฐานราก โดยการสราง
เครือขายตลาดที่ไดมาตรฐานในการกระจายและจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน และมีการทํางานเชิง
การประสานงานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงหนวยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินของตลาดใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน
“องคการตลาดเปนกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสรางเครือขายตลาดที่ได
มาตรฐานในการกระจายและจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน”
พันธกิจ
1. สงเสริมใหตลาดสาขาขององคการตลาดเปน "ศูนยกลาง" การกระจายสินคาเกษตร และสินคาชุมชนของ
พื้นที่ และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
2. เปนที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการตลาดใหไดมาตรฐาน รวมทั้งเปนศูนยกลางการเรียนรู
3. บริหารจัดการการกระจายสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงการสรางพันธมิตรเครือขาย
4. พัฒนาการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองคการตลาดสูวิสัยทัศน และพันธกิจ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. บุคลากรขององคการตลาดสามารถขับเคลื่อนองคการเขาสู วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
2. มีการนําฐานขอมูลและทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก
และสรางรายไดแกองคกร
3. เสริมสรางตลาดสาขาขององคการตลาด และตลาดชุมชนตามทองถิ่นตางๆ ใหไดมาตรฐาน สามารถ
ดึงดูดผูซื้อ ผูขาย และนักทองเที่ยว โดยเปนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการตลาด พรอมกับ
พัฒนาศูนยการเรียนรู
4. สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน เพื่อกอใหเกิดการรวมมือในการพัฒนาตลาดอยางตอเนื่อง
ใชเครือขายทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยใหเปนประโยชนทางดานขอมูล และโลจิสติกส
5. องคการตลาดเพิ่มชองทางการคาขายทั้งในและตางประเทศ และเพิ่มชองทางการคาขายออนไลน

วัตถุประสงคการจัดตั้ง
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1. จัดสรางตลาดสาธารณะใหเพียงพอแกความตองการ
2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย
3. สงเสริมตลาดเอกชน
4. จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด
5. จัดการขนสงโภคภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก
6. จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององคการ
กรอบยุทธศาสตร
เพื่อใหสามารถดําเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค พันธกิจ ของการดําเนินงานขององคการตลาด โดยใหมี
ความสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 และแผนวิสาหกิจองคการตลาดระยะ
5 ป (พ.ศ. 2561-2565) จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ขอ คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2. เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาด
กายภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3. สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4. สรางองคการตลาด 4.0
ยุทธศาสตรที่ 5. ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามกรอบการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาตลาดดัง้ เดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1. พัฒนาตลาดดัง้ เดิมเปนตลาดสินคา 1.1 ความสําเร็จในการดําเนินงาน 3
1. พัฒนาโครงสรางเสร็จสมบูรณ
เกษตรปลอดภัย ผานตลาดสาขาของ ตลาดสาขา
ตามแผน
องคการตลาด
1.2 จํานวนความสําเร็จในการดําเนินงาน 2. จํานวน 3 ตลาด
พัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2 เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
2. สรางกลไกผานกระบวนการ
2.1 รายไดสุทธิจากการดําเนินโครงการ
ไมนอยกวา 25 ลานบาท
เครือขายประชารัฐ เพื่อผลักดันใหเกิด (หมายเหตุ : รายไดสุทธิจากการดําเนินโครงการมา
จาก รายได – ตนทุนของโครงการนั้นๆ)
เศรษฐกิจฐานราก
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ
เปาประสงค
3. ตลาดไดรบั การพัฒนาตาม
มาตรฐานที่กําหนด และสามารถ
ขับเคลื่อนตลาดใหเปนแหลงการ
เรียนรู

ตัวชี้วัด
3.1 จํานวนตลาดที่ไดรับรองมาตรฐาน
สุขอนามัย
3.2 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตลาด กอนหักคาเสื่อมราคา รายจายตัด
บัญชีและดอกเบี้ยจาย (เฉพาะตลาดที่
องคการตลาดดําเนินการเอง)
ยุทธศาสตรที่ 4 สรางองคการตลาด 4.0

คาเปาหมาย
1. จํานวน 5 ตลาด ที่ไดรับรอง
มาตรฐานสุขอนามัย
2. กําไร (ขาดทุน) ไมนอยกวา
-0.3 ลานบาท

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
4. องคการตลาดเกิดการพัฒนาดวย 4.1 จํานวนความสําเร็จในการขยายตลาด 1.จํานวน 35 แหง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนเปน
เครือขายความรวมของกระทรวงมหาดไทย 2.รอยละ 80
องคกรตนแบบของการพัฒนาสู
4.2 รอยละของความสําเร็จตามแผนการ
Market 4.0
โครงการพัฒนาศูนยจดั เก็บขอมูล
ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน
เปาประสงค
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
ใหเกิดประสิทธิภาพอยางยัง่ ยืนมี
ธรรมาภิบาล และมีระบบการถายทอด
องคความรู เพื่อใชประโยชนในการ
ดําเนินขององคกรและบุคลากร

ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมินภาพรวมการบริหาร
จัดการองคกร
5.1 บทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ (องคการตลาด)
5.2 การบริหารความเสี่ยง
5.3 การควบคุมภายใน
5.4 การตรวจสอบภายใน
5.5 การบริหารจัดการสารสนเทศ
5.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คาเปาหมาย
คะแนนการประเมินภาพรวม
ไมนอยกวา 3.5
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แผนการเบิกจายงบประมาณประจําป 2562

งบลงทุน
งบดําเนินการ
รวม

4

แผนการเบิกจายงบประมาณประจําป 2562
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
รวม
9,966,779.55 13,170,219.33 29,991,481.89 40,231,778.91 93,360,259.68
13,825,801.3 13,855,801.3 14,085,801.3 14,025,801.3 55,793,205.20
23,792,580.85 27,026,020.63 44,077,283.19 54,257,580.21 149,153,464.88

แผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
งบดําเนินการ
2,400,000.- บาท
งบลงทุน
93,360,259.68 บาท
รวมงบประมาณ 95,760,259.68 บาท

เปาประสงค
1. พัฒนาตลาด
ดั้งเดิมเปนตลาด
สินคาเกษตร
ปลอดภัย ผานตลาด
สาขาขององคการ
ตลาด

ตัวชี้วัด
1.1 ความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน
3 ตลาดสาขา
1.2 จํานวน
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานพัฒนา
ตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย

คาเปาหมาย
1.1 พัฒนา
โครงสราง
เสร็จสมบูรณ
ตามแผน
1.2 จํานวน
3 ตลาด

กลยุทธ
1.1 เรงพัฒนาจาก
ตลาดดั้งเดิม
เพื่อใหเปนตลาด
สินคาเกษตร
ปลอดภัย และมี
การซื้อขายผาน
ตลาดสาขา
องคการตลาด

โครงการ
1. โครงการพัฒนาตลาดเดิมใหเปน
ตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
1.1 โครงการศูนยกระจายสินคาเกษตร
ปลอดภัย กรุงเทพมหานคร สาขาตลิ่ง
ชัน งบประมาณตอเนื่องจากป 2561
(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)

1.2 โครงการศูนยกระจายสินคาเกษตร
ปลอดภัยภาคตะวันออก ตลาดสาขาบาง
คลา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
งบประมาณ งบประมาณตอเนื่องจากป
2561 (ตลาดสาขาบางคลา)
1.3 โครงการศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก ตลาดสาขาลําพูน จังหวัด
ลําพูน งบประมาณตอเนื่องจากป 2561
(ตลาดสาขาลําพูน)

2.โครงการสงเสริมตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย งบประมาณ 2,400,000บาท
(คณะทํางานบริหารตลาดสาขา)
(ตลาดสาขาทั้ง 3 ตลาด)

ยุทธศาสตรที่ 2 เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ
(งบประมาณ 8,605,600 บาท)
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
2. สรางกลไกผาน
รายไดสทุ ธิจาก
กระบวนการเครือขาย การดําเนิน
ประชารัฐ เพื่อผลักดัน โครงการ
ใหเกิดเศรษฐกิจฐาน
ราก

คาเปาหมาย
กลยุทธ
ไมนอยกวา 25 2.1 เรงสรางกลไก
ลานบาท
การขับเคลื่อนเพื่อ
ผลักดันใหเกิด
เศรษฐกิจฐานราก
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โครงการ
1. โครงการสรางรายไดใหแก
เกษตรกรในชุมชน ผูผลิตสินคา
OTOP งบประมาณ 3,605,600บาท
(แผนกกิจการพิเศษ)

2. โครงการตอบสนองนโยบายเรงดวน
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ 2,000,000 บาท
(แผนกกิจการพิเศษ)

3. โครงการมหกรรมสินคา อาหาร
ปลอดภัย Green Market By AORTOR
งบประมาณ 3,000,000 บาท
(แผนกตลาดและจัดสงสินคา)

4. โครงการนําสินคาเกษตรและอาหาร
ดิบ จําหนายใหกับเครือขายพันธมิตร
งบประมาณ ใชงบประมาณรวมกับ
โครงการตอบสนองนโยบายเรงดวน
กระทรวงมหาดไทย
(แผนกตลาดและจัดสงสินคา)

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ
(งบประมาณ 380,000 บาท)
เปาประสงค
3. ตลาดไดรบั การ
พัฒนาตามมาตรฐาน
ที่กําหนด และ
สามารถขับเคลื่อน
ตลาดใหเปนแหลง
การเรียนรู

ตัวชี้วัด
3.1 จํานวน
ตลาดทีไ่ ดรับรอง
มาตรฐาน
สุขอนามัย
3.2 กําไร
(ขาดทุน) จาก
การดําเนินงาน
ตลาด กอนหักคา
เสื่อมราคา
รายจายตัดบัญชี
และดอกเบี้ยจาย
(เฉพาะตลาดที่
องคการตลาด
ดําเนินการเอง)

คาเปาหมาย
3.1 จํานวน 5
ตลาด ทีไ่ ด
รับรองมาตรฐาน
สุขอนามัย
3.2 กําไร
(ขาดทุน) ไมนอย
กวา -0.3 ลาน
บาท

กลยุทธ
3.1 พัฒนาตลาด
ใหไดมาตรฐาน
3.2 สรางระบบ
การถายทอดองค
ความรู สูศูนยการ
พัฒนาการเรียนรู
ทางดานการพัฒนา
ตลาด
3.3. พัฒนารายได
ตลาดสาขาให
เปนไปตามเปาหมาย
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โครงการ
1.โครงการพัฒนาตลาดสาขาและ
มาตรฐานตลาดสาขา
งบประมาณ 380,000 บาท
(คณะทํางานบริหารตลาดสาขา)
(ตลาดสาขาทั้ง 5 สาขา)

2. โครงการพัฒนารายไดตลาดสาขาที่
องคการตลาดบริหารจัดการเอง
งบประมาณ –ไมม-ี
(ตลาดสาขาทั้ง 3 สาขา)

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางองคการตลาด 4.0 (งบประมาณ 100,000 บาท)
เปาประสงค
4. องคการตลาดเกิด
การพัฒนาดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จนเปน
องคกรตนแบบของ
การพัฒนาสู Market
4.0

ตัวชี้วัด
4.1 จํานวน
ความสําเร็จในการ
ขยายตลาดเครือขาย
ความรวมของ
กระทรวงมหาดไทย
4.2 รอยละของ
ความสําเร็จตาม
แผนการโครงการ
พัฒนาศูนยจัดเก็บ
ขอมูล

คาเปาหมาย
กลยุทธ
4.1 จํานวน 35 แหง 4.1 พัฒนาองคกรสู
4.2 รอยละ 80
ความเปนเลิศ
ทางดานการสราง
เครือขายตลาดอยาง
ยั่งยืน
4.2 พัฒนาศูนย
จัดเก็บขอมูลและ
เปนศูนยรวมดาน
ดัชนีราคาสินคา
ตลาดสด

โครงการ
1. โครงการขยายเครือขาย
ความรวมมือขององคการ
ตลาดและพัฒนาตลาดให
เปนตลาด Go Green Plus
งบประมาณ 100,000 บาท
(คณะทํางานบริหารตลาดสาขา)

2. โครงการจัดทําดัชนีราคา
สินคาตลาดสดขององคการ
ตลาด งบประมาณ -ไมม-ี
(แผนกสารสนเทศ)
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ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน (งบประมาณ 3,490,000 บาท)
เปาประสงค
5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใน
ใหเกิดประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืนมีธรรมาภิ
บาล และมีระบบการ
ถายทอดองคความรู
เพื่อใชประโยชนใน
การดําเนินงานของ
องคกรและบุคลากร

ตัวชี้วัด
คะแนนการประเมิน
ภาพรวมการ
บริหารจัดการองคกร
5.1 บทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
(องคการตลาด)
5.2 การบริหารความเสี่ยง
5.3 การควบคุมภายใน
5.4 การตรวจสอบภายใน
5.5 การบริหารจัดการ
สารสนเทศ
5.6 การบริหารทรัพยากร
บุคคล

คาเปาหมาย
คะแนนการ
ประเมินภาพรวม
การบริหารจัดการ
องคกร ไมนอยกวา
ระดับ 3.5

กลยุทธ
5.1 พัฒนา
ระบบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
5.2 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการองคกรให
มีประสิทธิภาพ
5.3 พัฒนาองค
ความรูและเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อ
ยกระดับองคกร

โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการธรรมาภิบาล
งบประมาณ 400,000 บาท
(แผนกบริหารบุคคล)
2. โครงการ การ
ประชาสัมพันธและสราง
ภาพลักษณองคกร
งบประมาณ 2,000,000บาท
(แผนกประชาสัมพันธ)
3. โครงการความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(CSR) งบประมาณ ใช
งบประมาณรวมกับโครงการ
ประชาสัมพันธและสราง
ภาพลักษณองคกร
500,000 บาท
(แผนกประชาสัมพันธ)
4. โครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองคกรตามแนวทาง
สคร. งบประมาณ แผนก
บริหารบุคคล 1,090,000บาท
(แผนกประชุมและ
ยานพาหนะ)
(แผนกบริหารความเสี่ยง)
(แผนกควบคุมภายใน)
(แผนกตรวจสอบภายใน)
(แผนกสารสนเทศ)
(แผนกบริหารบุคคล)
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ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย

กลยุทธ 1.1
เรงพัฒนาจากตลาดดั้งเดิม เพื่อใหเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย และมีการซื้อขายผาน
ตลาดสาขาองคการตลาด
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ
1.โครงการพัฒนา
ตลาดเดิมใหเปน
ตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย
1.1 ตลิ่งชัน
1.2 บางคลา
1.3 ลําพูน

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
พื้นที่ตลาดใหไดมาตรฐาน
ตลาดสาขาบางคลา
ตลาดเหมาะแกการเปน
ตลาดสาขาลําพูน
พื้นที่ในการกระจายสินคา
2. เพื่อจัดสรรพื้นที่ให
เหมาะแกการจัดจําหนาย
และกระจายสินคา
3. เพื่อสรางภาพลักษณที่
ดี ขึ้นใหแกองคกร
4. เพื่อเพิ่มชองทาง
การตลาดใหแกชุมชนที่
ประกอบอาชีพดานเกษตร
ปลอดภัย และสินคาแปร
รูปทางการเกษตรเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับประชาชน
เสริมสราง ความเขมแข็ง
ยั่งยืนใหแกเศรษฐกิจฐาน
ราก ตามแนวทางของ
ประชารัฐ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
สามารถเบิกจายได
รอยละ 100
เชิงคุณภาพ :
สามารถสงมอบ
พื้นที่ ไดตาม
กําหนด ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการ
กอสรางใหแลวเสร็จสมบูรณ
ตามแผน
1.1 ดําเนินการเซ็นสัญญาและ
สงมอบพื้นที่ตามแผนการกอน
สรางที่กําหนดไว
1.2 ควบคุมงาน
1.3 ตรวจรับงาน
1.4 เบิกจายตามงวดงาน
1.5 รายงานเขาระบบ GF-MIS
1.6 ผูกพันงบประมาณตามงวด
งานในสัญญา
หมายเหตุ งวดงานดังนี้
1.ลําพูน 420 วัน
2.ตลิ่งชัน 420 วัน
3.บางคลา 450วัน

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย

พค

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
-

ผูรับ
ผิดชอบ
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
ตลาดสาขาบางคลา
ตลาดสาขาลําพูน
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ชื่อโครงการ
2. โครงการ
สงเสริมตลาด
สินคาเกษตร
ปลอดภัย

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

1. เพื่อเปนการสงเสริม
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
การเชื่อมโยงสินคา และ
ตลาดสาขาบางคลา
กระจายสินคาเกษตร
ตลาดสาขาลําพูน
ปลอดภัย อาหารปลอดภัย
และสินคาแปรรูปจาก
ผลผลิตทางการเกษตรใน
พื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียง
2. เพื่อใหเปนตลาดที่ได
มาตรฐานและเปนที่
จําหนายสินคาเกษตร
ปลอดภัย

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
มีจํานวนสินคา
เกษตรปลอดภัย
เพิ่มขึ้น รอยละ 50
จากป 2561
เชิงคุณภาพ :
สินคาภายในตลาด
เปนสินคาเกษตร
ปลอดภัยและผาน
การตรวจสารพิษ
ตกคางอยางนอย 1
ครั้ง

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการ
พัฒนา สงเสริมตลาดการเกษตร
ในพื้นที่ และ พื้นที่ใกลเคียง ให
สินคาเกษตรมีความ ปลอดภัย

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย

พค

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
2,400,000.-

ผูรับ
ผิดชอบ
คณะทํางานบริหาร
ตลาดสาขาตลาด
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
ตลาดสาขาบางคลา
ตลาดสาขาลําพูน
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ยุทธศาสตรที่ 2
เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ

กลยุทธ 2.1
เรงสรางกลไกการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจฐานราก
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ
1. โครงการสราง
รายไดใหแกเกษตรกร
ในชุมชนผูผลิต
สินคา OTOP

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบายของ
รัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยใน
การพัฒนาชุมชน
2.เพื่อใหการคาของ
สินคา OTOP มีความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
3.เพื่อเสริมสราง
ความรวมมือกับ
กรมการพัฒนาชุมชน
และโมเดิรนเทรด
4.เพื่อเพิ่มชองทางใน
การหารายไดเขาสู
องคกร
5. เพื่อประชาสัมพันธ
องคกรใหเปนที่รูจัก
ในวงกวางมากยิ่งขึ้น

พื้นที่ดําเนินงาน
1. ตลาดโมเดิรน
เทรด (เชน Lotus,
Big C)
2.หนวยงานรัฐของ
สังกัด
กระทรวงมหาดไทย
3.มหกรรมสินคา
เกษตรปลอดภัย
ขององคการตลาด
4.มหกรรมสินคา
ทั่วไป

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : จํานวน
รายไดจากการขาย
สินคา OTOP ไมนอย
กวา 3.85 ลานบาท
เชิงคุณภาพ : จํานวน
สินคา OTOP ที่นํามา
จําหนายภายใตความ
รวมมือขององคการ
ตลาด ไมนอ ยกวา 50
รายการ

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการจัดหา
สินคา OTOPรายการใหมที่ไดมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑเพื่อนําไปจําหนายยัง
ชองทางตางๆ
1.1 ชองทางตลาดโมเดิรนเทรด เชน
Lotus , Big C
1.2 ชองทางหนวยงานรัฐของสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
1.3 ชองทางมหกรรมสินคาเกษตร
ปลอดภัย (Green Market By AORTOR)
ขององคการตลาด , มหกรรมสินคา
ทั่วไป เชน งาน OTOP midyear

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
3,605,600.-

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนกกิจการ
พิเศษ
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2. โครงการ
ตอบสนองนโยบาย
เรงดวนรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย

3. โครงการ
มหกรรมสินคา
เกษตรปลอดภัย
(Green Market
By AORTOR)

วัตถุประสงค
1. เพื่อรองรับนโยบาย
จากรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย
ในการชวยเหลือ
เกษตรกรประชาชน
ทุกสาขาอาชีพ
2. เพื่อใหองคการ
ตลาดเปนหนวยงานที่
แข็งแกรงภายใต
สังกัดของกระทรวง
มหาดไทย
3. เพื่อสรางงาน
สรางรายไดเพิ่ม
ใหกับชุมชนประชาชน
เกษตรกรผูมีรายได
นอย
1. เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปในทองถิ่นไดมี
โอกาสเขาถึงสินคา
อุปโภคบริโภคราคา
เปนธรรมชวยลด
ภาระคาครองชีพ
2. เพื่อจัดหาชอง
ทางการจําหนาย
สินคาใหกับ
ผูประกอบการผูผลิต
สินคา วิสาหกิจชุมชน
สินคาภูมิปญญา
ทองถิ่นและผลิตภัณฑ

พื้นที่ดําเนินงาน
องคการตลาด
สํานักงานใหญ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : สามารถ
ตอบสนองนโยบายได
ไมนอยกวา รอยละ
70
เชิงคุณภาพ :
สามารถตอบสนอง
นโยบายไดตาม
กําหนดเวลา

4 ภูมิภาค คือ
ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และภาคใต
หรือภาคตะวันออก

เชิงปริมาณ : รายได
จากการดําเนินงาน
มหกรรม สินคา
เกษตรปลอดภัย ไม
นอยกวา 7 ลานบาท
เชิงคุณภาพ : ตัว
แทนที่ถูกสรรหาผาน
หลักเกณฑและไดรับ
การจัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกับ
องคการตลาด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : รับนโยบายจาก
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร ประชาชน ทุกสาย
อาชีพในการ ระบายสินคาลนตลาด
1.1 ดําเนินโครงการตามนโยบาย
ที่ไดรับจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
1.2 สรุปผลการชวยเหลือ
โครงการตามนโยบาย

กิจกรรมหลักที่ 1 : เกณฑการ คัดเลือก
ผูดําเนินงาน (ตัวแทน) ในโครงการ โดย
ใชวิธีการคัด สรรหรือคัดเลือกผูรวม
ดําเนินการ Organize (ตัวแทน)
1.1 คัดเลือกพื้นที่จัดตลาดมหกรรม
สินคาเกษตรปลอดภัยในภูมิภาคตางๆ
1.2 คัดเลือกพื้นที่จัดตลาด
มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัย
1.3 ประสานองคกรบริหารสวน
ทองถิ่นเพื่อขอใชพื้นที่จัดตลาด
มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัย
1.4 ประกาศหาผูคารายยอยเขารวม
โครงการ

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ

2,000,000.-

แผนกกิจการ
พิเศษ

3,000,000.-

แผนตลาด
และจัดสง
สินคา
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4. โครงการนํา
สินคาเกษตรและ
อาหารดิบ จําหนาย
ใหกับเครือขาย
พันธมิตร

วัตถุประสงค
เกษตรชุมชน
3. เพื่อสงเสริมให
กลุมเกษตรปลอดภัย
ไดมีการรวมกลุมและ
เพิม่ ชองทางการจัด
จําหนายสินคาที่
เขาถึงผูบริโภคทั่ว
ประเทศ
4. สรางรายไดใหกับ
องคการตลาดอยาง
ยั่งยืน
1. เพื่อเปนการ
ชวยเหลือเกษตรกรที่
ปลูกสินคาเกษตรใหมี
ชองทางในการ
จําหนาย
2. เพื่อเปนการ
เชื่อมโยงการจําหนาย
สินคาเกษตรใหกับ
เครือขายพันธมิตร

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน
1.5 ดําเนินการ ประชาสัมพันธการ
จัดงานตลาด มหกรรมสินคาเกษตร
ปลอดภัย (Green Market By
AORTOR)
1.6 ดําเนินการ เปดทํา การคาตาม
ระยะเวลาที่ ขออนุญาตใชพื้นที่

1. เรือนจํา
และทัณฑสถาน
2. โรงเรียน
3. โรงพยาบาล
4. หนวยงานทหาร
5. หนวยราชการ
ทั่วไป

เชิงปริมาณ : รายได
ไมนอยกวา 18.5
ลานบาท
เชิงคุณภาพ :
สามารถดําเนินการ
หา ชองทางใหมใน
การดําเนินกิจกรรม
การ จัดสงอาหารดิบ
ไดไมต่ํากวา 10 แหง

กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการติดตอหา
แหลงสินคาเกษตร อาหารดิบ เพื่อนําไป
เสนอเพื่อจําหนายยังหนวยงานราชการ
1.1 ดําเนินการ จัดทําใบเสนอราคา
เพื่อเสนอ ราคาใหกบั หนวยงานราชการ
1.2 ดําเนินการ ตรวจสอบคุณภาพ
การจัดสง สินคาเกษตรและอาหารดิบ
1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานไปยัง
ผูอํานวยการ

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

จํานวนเงิน

กย.

งบประมาณใช
รวมกับโครงการ
ตอบสนองนโยบาย
เรงดวนรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนกตลาด
และจัดสง
สินคา
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ยุทธศาสตรที่ 3
สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ

กลยุทธ 3.1
พัฒนาตลาดใหไดมาตรฐาน

กลยุทธ 3.2
สรางระบบการถายทอดองคความรู สูศูนยการพัฒนาการเรียนรูทางดานการพัฒนาตลาด
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ
1.โครงการ
พัฒนาตลาด
สาขา
และมาตรฐาน
ตลาดสาขา

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหตลาดสาขา
ขององคการตลาด
ผานเกณฑมาตรฐาน
ตลาดและไดรับการ
รับรองมาตรฐาน
2. เพื่อพัฒนาตลาด
ใหถูกสุขอนามัย
3.เพื่อเปนศูนยการ
พัฒนาผูประกอบการ
เรียนรูทางดานการ
พัฒนาตลาด

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ตลาดสาขาตลิ่งชัน
จ.กรุงเทพมหานคร
ตลาดสาขาบางคลา
จ.ฉะเชิงเทรา

เชิงปริมาณ :
จํานวนตลาดสาขา
ผานเกณฑมาตรฐาน
5 สาขา

ตลาดสาขาลําพูน
จ.ลําพูน

เชิงคุณภาพ :
สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑมาตรฐาน
ไดครบถวน

ตลาดสาขาปาก
คลอง
จ.กรุงเทพมหานคร
ตลาดสาขาหนอง
มวง จ.ลพบุรี

เชิงปริมาณ : รอยละ
ความพึงพอใจของผู
ประกอบที่เขารับการ
พัฒนาไมนอ ยกวา 80
เชิงคุณภาพ :
จํานวนผูประกอบการ
ตลาดสาขาไดรับการ
พัฒนา อยางนอย
ตลาดสาขาละ 1 ครั้ง

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : พัฒนา
และปรับปรุงตลาดสาขา
ตามหลักเกณฑประเมิน
มาตรฐานของแตตลาด
1.1 วางแผนพัฒนา
ปรับปรุงตลาดที่ยังไมผาน
คะแนน ตามเกณฑ
มาตรฐานในป 2562 ตาม
ขอกําหนดของแตละตลาด
1.2 วางแผนพัฒนา
ปรับปรุงตลาดที่ตองการ
เพิ่มคะแนน ตามเกณฑ
มาตรฐานในป 2562 ตาม
ขอกําหนดของแตละตลาด
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนา
ผูประกอบการดาน
สุขอนามัย
2.1 วางแผนการอบรม
ดานสุขอนามัยแก
ผูประกอบการภายในตลาด

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค. กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย.

พค.

ไตรมาสที่ 4
มิย.

กค. สค.

กย.

จํานวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ 120,000.กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ 100,000.กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ 160,000 .รวม 380,000 บาท

ผูรับ
ผิดชอบ
ตลาดสาขา
ตลิ่งชัน
ตลาดสาขา
บางคลา
ตลาดสาขา
ลําพูน
ตลาดสาขา
ปากคลอง
ตลาดสาขา
หนองมวง
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วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
รอยละความพึงพอใจ
ของผูประกอบการที่
ไดรับการสงเสริมดาน
อาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 70
เชิงคุณภาพ :
ผูประกอบการตลาด
สาขามีการปรับปรุง
การดําเนินงาน อาทิ
บรรจุภัณฑ การ
จัดเรียงสินคา การทํา
บัญชีรายรับรายจาย
เปนตน
เชิงปริมาณ :รอยละ
ความพึงพอใจของ
ผูประกอบการที่ไดรับ
การอบรม ไมนอย
กวารอยละ 70
เชิงคุณภาพ :
สารมารถจัดอบรมได
ไมนอยกวา 1 ครั้ง
ตอตลาด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนา
ผูประกอบการดานอาชีพ
3.1 วางแผนการอบรม
ดานอาชีพแกผูประกอบการ
ภายในตลาด

กิจกรรมหลักที่ 4 : จัด
อบรมผูประกอบการใน
ตลาด สูตลาดทองเที่ยว
(ตลาดสาขาลําพูน)
4.1 วางแผนการจัดอบรม
การตลาด

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค. กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย.

พค.

ไตรมาสที่ 4
มิย.

กค. สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : รอยละ
ความเขาใจในการ
ฝกอบรมและซอม
ดับเพลิง ไมนอยกวา
รอยละ 70
เชิงคุณภาพ : มีการ
จัดฝกอบรมและซอม
ดับเพลิง อยางนอย 1
ครั้งตอป

2. โครงการ
พัฒนารายได
ตลาดสาขาที่
องคการตลาด
บริหารจัดการเอง

1. เพื่อพัฒนา
ผูประกอบการใหมี
ความรู และความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาตลาดใหได
มาตรฐาน
2.เพื่อใหผูประกอบการ
ของตลาด 3 สาขา
ตระหนักและสราง
ตลาดใหเปนตาม
หลักเกณฑและ
ขอกําหนด

ตลาดสาขาตลิ่งชัน
จ.กรุงเทพมหานคร
ตลาดสาขาบางคลา
จ.ฉะเชิงเทรา
ตลาดสาขาลําพูน
จ.ลําพูน
ตลาดสาขาปาก
คลอง จ.กรุงเทพฯ
ตลาดสาขาหนอง
มวง จ.ลพบุรี

เชิงปริมาณ :
กําไร (ขาดทุน) จาก
การดําเนินงาน
ขาดทุนไมนอยกวา
-0.3 ลานบาท
(EBITDA)

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 5 : จัด
ฝกอบรมและซอมดับเพลิง
ตลาดสาขา 3 สาขา
- ตลาดสาขาตลิ่งชัน
- ตลาดสาขาบางคลา
- ตลาดสาขาลําพูน

กิจกรรมหลักที่ 1: วาง
แผนการสรางรายได
1.1 จัดทําวางแผนการ
ปรับแกไขสัญญา
1.2 จัดทําการปรับปรุงคา
น้ําไฟใหสะทอนความเปน
จริงและถูกกฎหมาย
เชิงคุณภาพ :
1.3 จัดทําบัญชีคุมแผงคา
การจัดทํา
หองเชา และ มิเตอรน้ําไฟ
งบประมาณของสาขา 1.4จัดทําแผนการปรับคาเชา
สอดคลองกับ
1.5 จัดทํามาตรการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
แผนการลดการ
ขาดทุน
1.6 จัดทําแผนการสราง
รายได

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค. กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย.

พค.

ไตรมาสที่ 4
มิย.

กค. สค.

จํานวนเงิน

กย.

-

ผูรับ
ผิดชอบ

ตลาดสาขา
ตลิ่งชัน
ตลาดสาขา
บางคลา
ตลาดสาขา
ลําพูน
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
ลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานลงไมนอย
กวารอยละ 5 >
ตามมาตรวัด
เชิงคุณภาพ :
มีแผนในการลด
คาใชจายดําเนินงาน

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 : วาง
แผนการลด คาใชจา ย
ดําเนินงาน
2.1 จัดทํางบประมาณการ
ของสาขาให สอดคลอง
2.2 วางแผนการควบคุม
การลดงบดําเนินการ

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค. กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย.

พค.

ไตรมาสที่ 4
มิย.

กค. สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 4
สรางองคการตลาด 4.0

กลยุทธ 4.1
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศทางดานการสรางเครือขายตลาดอยางยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ
1. โครงการขยาย
เครือขายความ
รวมมือของ
องคการตลาด
และพัฒนาตลาด
ใหเปนตลาด Go
Green Plus

วัตถุประสงค
1. ขยายความ
รวมมือ ตลาด
เครือขายเพื่อ
เชื่อมโยงทางธุรกิจ
แกตลาดเครือขาย
2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพ ชีวิตของ
ชุมชน ใหเกิด การ
สรางงานสราง
อาชีพ สรางรายได
เปน ผูประกอบการ
ที่แทจริง
3. เพื่อเปนการ
สนับสนุนใหตลาด
ไมใชพาชนะที่ทํา
มาจากโฟมและ
ถุงพลาสติก

พื้นที่ดําเนินงาน
ตลาดในการดูแล
ของกรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น (องคการ
ตลาดรวมมือกับ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
และกรมการ
ปกครองทองถิ่น)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวน
ตลาดที่เปนเครือขาย
ความรวมมือทั้งหมด
35 แหง

กิจกรรมหลักที่ 1 :
พัฒนาเกณฑการประเมิน
ความพรอมตลาด
เครือขายความรวมมือ
1.1 ดําเนินการสราง
เชิงคุณภาพ : หนวยงาน ความรวมมือกับตลาด
เครือขาย
เปาหมายทั้งสองฝาย
1.2 ประเมินความ
รวมลงนามบันทึก
พรอมตลาดเครือขายและ
ขอตกลง
จัดทําแผนพัฒนา
1.3 ดําเนินการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาตลาด
เครือขาย

เชิงปริมาณ : 1. ตลาด
ที่รวมพัฒนาตองลดขยะ
จากพลาสติกลงไดไม
นอยกวารอยละ 20
2.ตลาดที่รวมพัฒนา
ตองปราศจากโฟม
เทียบเทารอยละ 100
เชิงคุณภาพ : 1. มีการ
เก็บขอมูลกอนและหลัง
เริ่มโครงการ

กิจกรรมหลักที่ 2 :
รณรงคเลิกใชโฟม และลด
การใชพลาสติกภายใน
ตลาดที่อยูในตลาด
เครือขายความรวมมือ

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

ไตรมาสที่ 3

กพ. มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ

100,000 บาท คณะทํางานบริหาร
ตลาดสาขา
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1.จํานวนรานคา
Green Shop ไมต่ํากวา
35 ราน
2. จํานวนรานคา
Organic Shop ไมต่ํา
กวา 10 ราน
เชิงคุณภาพ :
1.สินคาที่อยูใน Green
Shop ตองมีมาตรฐาน
อยางนอย GAP หรือ Q
Sign หรือมาตรฐานอื่น
ใดที่เทียบเทา
2. สินคาที่อยูใน
Organic Shop ตองมี
การรับรองมาตรฐาน
สินคาออรแกนิค อาทิ
IFOAM, Organic
Thailand, PGS หรือ
มาตรฐานอื่นใดที่
เทียบเทา

2. โครงการ
จัดทําดัชนีราคา
สินคา ตลาดสด
ขององคการ
ตลาด

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทุก
ขั้นตอนของการ
จัดทําดัชนี
2. มีระบบฐานขอมูล
ดัชนีเศรษฐกิจ
การคาที่ทันสมัย
และเปนปจจุบัน

สํานักงานใหญ
องคการตลาด

เชิงปริมาณ :
ดําเนินการตามแผนได
ไมนอยกวารอยละ 80
ตามมาตรวัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 :
ดําเนินการสงเสริมตลาด
ในเครือขายความรวมมือ
ใหมี Green Shop และ
Organic Shop

กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดทํา
แผนผังขัน้ ตอนกระบวนการ
จัดทําดัชนีราคาสินคา
ตลาดสด
1.1 พัฒนาหนา website
เชิงคุณภาพ : จัดทําผัง องคการตลาดในการ
ขั้นตอนแลวเสร็จภายใน รายงานดัชนีราคาและ
ไตรมาสแรก
ประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานตางๆ

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

ไตรมาสที่ 3

กพ. มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

จํานวนเงิน

กย.

-

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนกสารสนเทศ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค
ตลอดเวลา
3. สามารถลด
ขั้นตอนการใหบริการ
ขอมูลแกผูใชบริการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. มีโปรแกรม
ตรวจสอบ
ประมวลผล และ
รายงานดัชนี
เศรษฐกิจการคาที่
ทันสมัยตาม
มาตรฐาน สากล

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
1.2 สรุปผลการ
ปฏิบัติงานเสนอ
ผูอํานวยการองคการ
ตลาด

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

ไตรมาสที่ 3

กพ. มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 5
ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน

กลยุทธ 5.1
พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ 5.2
พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

1. โครงการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ธรรมาภิบาล

1. เพื่อพัฒนาความรู
เพิ่มศักยภาพของ
ผูบริหารและพนักงาน
ในการดําเนินงานที่มี
คุณธรรมและความ
โปรงใส จนสามารถ
นําความรูที่ไดรับมา
พัฒนาจนเกิดเปน
กลไกที่นําไปสูการ
ยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสของ
อต.
2. เพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางชองทางให
ผูมีสวนไดสวนเสียมี
สวนรวมในการ
ตรวจสอบดูแลการ
ดําเนินงานของ
องคการตลาด เกิด
กระบวนการมีสวน
รวมในการสราง
คุณธรรมและความ
โปรงใสรวมกัน
3. เพื่อสงเสริมให
หลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใส ให
เปนวัฒนธรรมองคกร

พื้นที่
ดําเนินงาน
องคการตลาด

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
รอยละความพึง
พอใจของพนักงาน
ในการจัดกิจกรรม
โครงการ ไมนอย
กวารอยละ 70
เชิงคุณภาพ : มีสื่อ
ประชาสัมพันธเพือ่
ใชในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ดาน
การกํากับกิจการที่
ดีของ อต.

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดกิจกรรม
ประกวดสื่อเพือ่ เผยแพรการ
กํากับกิจการที่ดีขององคการ
ตลาดดานตางๆอาทิ ดาน
ธรรมาภิบาล ดานความโปรงใส
ดานคุณธรรมจริยธรรมดาน
สิ่งแวดลอม

ไตรมาสที่ 1

ตค.

พย.

ไตรมาสที่ 2

ธค. มค.

กพ.

ไตรมาสที่ 3

มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4

กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ 10,000.กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ 30,000.กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ –ไมมีกิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ 30,000.กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ 50,000.กิจกรรมหลักที่ 6
งบประมาณ 30,000.กิจกรรมหลักที่ 7
งบประมาณ 250,000.รวมทั้งสิ้น 400,000 บาท

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนกบริหาร
บุคคล

25
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
รอยละความพึง
พอใจของพนักงาน
ในการจัดกิจกรรม
โครงการ ไมนอย
กวารอยละ 70

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ ตานทุจริต
ในวันคลายวัน สถาปนา อต.

เชิงคุณภาพ : จัด
กิจกรรมประกาศ
เจตนารมณตาน
การทุจริตในวัน
คลายวันสถาปนา
อต.ประสบผลสําเร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด
เชิงปริมาณ : รอย
ละของการรับรู
คูมือการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ประจําป
2562 ไมนอยกวา
รอยละ 70

กิจกรรมหลักที่ 3 : เผยแพร
คูมือ และสื่อตามชองทางของ
องคการตลาด

เชิงคุณภาพ :
ดําเนินการเผยแพร
คูมือภายในไตรมาส
แรกปงบประมาณ
2562
เชิงปริมาณ : รอย
ละความพึงพอใจ
ของพนักงานใน
การจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 4 :
จัดกิจกรรมตลาดสาขาทําบุญ
ตักบาตรวันสําคัญทางศาสนา

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
โครงการ ไมนอย
กวารอยละ 70

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ : จัด
กิจกรรมตลาด
สาขาทําบุญตัก
บาตรวันสําคัญทาง
ศาสนาประสบ
ผลสําเร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด
เชิงปริมาณ : รอย
ละความพึงพอใจ
ของพนักงานใน
การจัดกิจกรรม
โครงการ ไมนอย
กวารอยละ 70
เชิงคุณภาพ : จัด
กิจกรรมฟงเทศน
ฟงธรรม สนง. ใหญ
ในวันสําคัญทาง
ศาสนา ประสบ
ผลสําเร็จตามระยะ
เวลาที่กําหนด
เชิงปริมาณ : รอย
ละความรูความ
เขาใจของพนักงาน
ในการจัดกิจกรรม
โครงการ ไมนอย
กวารอยละ 70

กิจกรรมหลักที่ 5 :
จัดกิจกรรมฟงเทศน ฟงธรรม
สนง. ใหญในวันสําคัญทาง
ศาสนา

กิจกรรมหลักที่ 6 :
จัดกิจกรรมอบรมพัสดุใหกับ
เจาหนาที่พัสดุ และทุกแผนก
ในองคกร

ไตรมาสที่ 1

ตค.

พย.

ไตรมาสที่ 2

ธค. มค.

กพ.

ไตรมาสที่ 3

มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4

กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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2. โครงการ
ประชาสัมพันธ
และสราง
ภาพลักษณ
องคกร

วัตถุประสงค

1. เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธองค
ความรูดานการตลาด
อต. ที่ไดดําเนินการ
มาระยะเวลา 64 ป
2. เพื่อกระตุนการ
สรางการรับรู จดจํา
ภารกิจที่ อต.
ดําเนินงาน
3. เพื่อสรางกระแส

พื้นที่
ดําเนินงาน

องคการตลาด
สํานักงานใหญ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ : จัด
กิจกรรมอบรมพัสดุ
ใหกับเจาหนาที่
พัสดุ และทุกแผนก
ในองคกร ประสบ
ผลสําเร็จตามระยะ
เวลาที่กําหนด
เชิงปริมาณ : รอย
ละความรูความ
เขาใจของพนักงาน
ในการจัดกิจกรรม
โครงการ ไมนอย
กวารอยละ 70

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

ตค.

พย.

ไตรมาสที่ 2

ธค. มค.

กพ.

ไตรมาสที่ 3

มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4

กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 7 :
จัดกิจกรรมอบรมสงเสริม
ธรรมาภิบาล และสรางความรู
ความเขาใจในการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

เชิงคุณภาพ : จัด
กิจกรรมอบรม
สงเสริมธรรมาภิบาล
และสรางความรู
ความเขาใจในการ
กํากับดูแลกิจการที่
ดีแลวเสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่
กําหนด
เชิงปริมาณ :
กิจกรรมหลักที่ 1 : โครงการ
รอยละของ
ผลิตและเผยแพรบทความจาก
บุคลากรที่รับรูและ ผูบริหาร
เขาใจทิศทาง
องคกร ไมนอยกวา
รอยละ 70
เชิงคุณภาพ : ผลิต
บทความผูบริหาร
จํานวน 12 ครั้ง

ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ.-ไมมีกิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ 100,000.กิจกรรมหลักที่ 3
งบประมาณ 1,000,000.กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ 700,000.-

แผนก
ประชาสัมพันธ
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วัตถุประสงค
การพัฒนาตลาด 4.0
ตลาดอาหารปลอดภัย
และการพัฒนาตลาด
รูปแบบการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนใหเกิดขึ้น
ภายในพื้นทีต่ ลาดสาขา
4.เพื่อสรางความ
รวมมือระหวาง
องคกรกับชุมชน และ
ภาคีเครือขายการ
พัฒนาตลาด อต.
สรางการรับรู เขาใจ
และยอมรับองคกรโดย
เห็นความแตกตาง
และเห็นความสําคัญใน
การพัฒนาตลาดสู
ความยั่งยืนอยางแทจริง

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ :
จํานวนผูรับชม
โครงการ ไมนอย
กวา 10,000 ครั้ง
ตลอดระยะเวลา
ต.ค.61–ก.ย.62
เชิงคุณภาพ :
รอยละความสําเร็จ
ในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ
โครงการ 12
บทความที่
ครบถวนตรงตาม
เวลาที่กําหนด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 2 : โครงการ
ผลิตสื่อสรางสรรค รายการรัก
ใครใหกินกรีน และผลิต
บทความหรือภาพ Info graphic
เกร็ดความรูตางๆ ดานตลาด
อาหารปลอดภัย

ไตรมาสที่ 1

ตค.

พย.

ไตรมาสที่ 2

ธค. มค.

กพ.

ไตรมาสที่ 3

มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4

กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ 150,000.งบสํารอง อื่นๆ
งบประมาณ 50,000.รวมทั้งสิ้น 2,000,000.-

ผูรับ
ผิดชอบ
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วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
รอยละความพึง
พอใจของผูร วม
โครงการจัดสื่อ
กิจกรรม Event
“รักใครใหกินกรีน
ออน ทัวร” ไมนอย
กวารอยละ 80

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 : โครงการจัด
สื่อกิจกรรม Event “รักใครให
กินกรีน ออน ทัวร”

เชิงคุณภาพ:
จํานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรม Event
“รักใครใหกินกรีน
ออน ทัวร” อยาง
นอย 6 ครั้ง
เชิงปริมาณ : รอย กิจกรรมหลักที่ 4 : โครงการ
ละความรวมมือ
สื่อมวลชนสัญจร
ของสื่อมวลชนที่
นําเสนอขาวสาร
ไมนอยกวารอยละ
30
เชิงคุณภาพ :
จํานวนครั้งของการ
เขาพบสื่อมวลชน
ภายใตโครงการ
สื่อมวลชนสัญจร
จํานวน 30 สื่อ
เชิงปริมาณ :รอยละ กิจกรรมหลักที่ 5 : โครงการ
ความพึงพอใจใน
จัดทํารายงานประจําป
หนังสือรายงาน
ประจําปของผูมี

ไตรมาสที่ 1

ตค.

พย.

ไตรมาสที่ 2

ธค. มค.

กพ.

ไตรมาสที่ 3

มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4

กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

3. โครงการ
ความรับผิดชอบ
ตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม
(CSR)

1.เพื่อสรางสรรคชีวิต องคการตลาด
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม และ
สิ่งแวดลอม
2.เพื่อพัฒนาระบบ
นิเวศใหยั่งยืน
3.เพื่อแบงปนองค
ความรูและความ
เชี่ยวชาญใหกับสังคม
และสรางคุณคาใหกับ
ธุรกิจ
4.เพื่อสรางสังคมและ
ชุมชนที่เขมแข็งและ
สรางความสัมพันธที่ดี
กับผูมีสวนไดเสีย

4.โครงการ เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหาร
จัดการองคกร
ตามแนวทาง
สคร.

1.เพื่อเปนการบริหาร องคการตลาด
จัดการภายในของ
สํานักงานใหญ
องคการตลาดใหมี
ประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคการ
ประเมินผลการ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
สวนเกี่ยวของไม
นอยกวา รอยละ
70
เชิงคุณภาพ :
สามารถเผยแพรได
ภายใน ไตรมาส
สอง (งบการเงิน
กอน สตง รับรอง)
เชิงปริมาณ :
คะแนนการ
ประเมินทัศนคติ
ของกลุมเปาหมาย
ในพื้นที่มีความพึง
พอใจไมนอยกวา
รอยละ 80

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 : โครงการ
ความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม (CSR)
1.1 โครงการฝกอบรมวิชาชีพ
เสริมรายไดชุมชนองคการตลาด
(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)
1.2 โครงการตลาดบางคลา
ฝกอบรมการแปรรูปปลา (ตลาด
เชิงคุณภาพ:
สาขาบางคลา)
ดําเนินการตาม
1.3 โครงการอบรม
โครงการความ
การตลาดสูตลาดทองเที่ยว
รับผิดชอบตอสังคม (ตลาดสาขาลําพูน)
และสิ่งแวดลอม
1.4 โครงการอาหาร
(CSR) สําเร็จ
ปลอดภัย(ตลาดสาขาหนองมวง)
ภายในป 2562
1.5 โครงการตรวจสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในผักสด
(ปากคลองตลาด)
1.6 โครงการอืน่ ๆ ตามนโยบาย
เชิงปริมาณ :
กิจกรรมหลักที่ 1: การบริหาร
การประเมินผลการ จัดการองคกร
ดําเนินงานประจําป 1.1 ดานบทบาทของ
บัญชี 2562 ได
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
คะแนนไมนอยกวา
- การจัดประชุมคณะกรรมการ
3.5
และการปฏิบัติหนาที่ของ

ไตรมาสที่ 1

ตค.

พย.

ไตรมาสที่ 2

ธค. มค.

กพ.

ไตรมาสที่ 3

มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4

กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ

ใชงบประมาณรวมกับ
แผนก
โครงการประชาสัมพันธและ ประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณองคกร
จํานวน 500,000.-

งบประมาณดาน
การบริหารทรัพยากร
บุคคล 1,090,000.-

แผนกประชุม
และยานพาหนะ
แผนกบริหารความ
เสี่ยง
แผนกควบคุม
ภายใน
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วัตถุประสงค
ดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ
2.เพื่อสรางความ
ตระหนักและความ
เขาใจเกี่ยวกับ
หลักการพื้นฐานใน
การบริหารจัดการ
ภายในองคกร

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ :
ทั้ง 6 แผนก
สามารถปฏิบัติ
การตามแผน
สําเร็จในป 2562

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการ
1.2 ดานบริหารความเสี่ยง
- จัดทํา GRC อต.
(Governance, Risk and
Compliance) โดยมี
องคประกอบดังนี้
IT,ITG,BCP,BCM , ความ
สอดคลองกับ ISO 27001
- การเสริมสรางการบริหาร
ความเสี่ยงใหเปนวัฒนธรรม
องคกร (Risk Revise &
Culture)
1.3 ดานการควบคุมภายใน
- การทบทวนการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
1.4 การตรวจสอบภายใน
(แผนปฏิบัติการของแผนก
ตรวจสอบภายในจะขึ้นตรงกับ
ผูอํานวยการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ)
1.5 ดานการบริหารจัดการ
สารสนเทศ
- พัฒนามาตรฐานความ
ปลอดภัย สรางความเชื่อมั่นของ
ระบบสารสนเทศ
1.6 ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
- ทบทวนการปฏิบัติงานใน
ปงบประมาณ 2561 ที่ยังไม
สามารถบรรลุเปาหมาย
- การสรางมูลคาเพิ่มใหกับ

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนกตรวจสอบ
ภายใน
แผนกสารสนเทศ
แผนกบริหาร
บุคคล
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วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
พนักงาน อต. (Personal
Value Added)
- การสรางวัฒนธรรมองคกร
ดวยคานิยมหลักขององคกร
(Core Value)
- การสรางองคกรแหง
ความสุข 8 ประการ
(8 Happy Workplace)
- พัฒนาและนํามาใชจริงของ
ระบบสารสนเทศที่ใชในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS
Development and
Implementation)

ไตรมาสที่ 1

ตค.

พย.

ไตรมาสที่ 2

ธค. มค.

กพ.

ไตรมาสที่ 3

มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4

กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ

