องคการตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย

แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
28 พฤษภาคม 2561 (ฉบับทบทวน)

บทนํา
ตามพระราชกฤษฎี กาจั ดตั้ งองคการตลาด พ.ศ. 2496 ประกาศในพระราชกิจ จานุเบกษา เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ซึ่ งเป นหน วยงานของรัฐวิส าหกิ จ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยมี
พันธกิจ สงเสริมตลาดสาขาขององคการตลาดใหเปนศูนยรวมและการกระจายสินคา ผลผลิตทางการเกษตรและสินคา
ชุมชนของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับทองเที่ยว อีกทั้งยังเปนผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการตลาดใหได
มาตรฐาน รวมทั้งเปนศูนยกลางการเรียนรู ตลอดจนสามารถบริหารจัดการการกระจายสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยรวมถึงการสรางพันธมิตรเครือขาย และพัฒนาการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองคการ
ตลาดสูวิสัยทัศน “องคการตลาดเปนกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสรางเครือขายตลาด
ที่ไดมาตรฐานในการกระจายและจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการตลาด เปนไปตามแผนวิสาหกิจขององคการตลาดในระยะ 5 ป (พ.ศ.
2561-2565) และตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2561 จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2561 สําหรับในการดําเนินงานขององคการตลาด
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ยุทธศาสตรการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการขององคการตลาดประจําปงบประมาณ 2561 และในระยะ 5 ปของ อต. (พ.ศ. 2561 - 2565) มุงเนนสู
การเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในสรางกลไกหลักของในการพัฒนาตลาดสูเศรษฐกิจฐานราก โดยการสรางเครือขาย
ตลาดที่ ไ ด ม าตรฐานในการกระจายและจํ า หน า ยสิ น ค า เกษตร และผลิ ต ภั ณ ฑ ชุ ม ชน และมี ก ารทํ า งานเชิ ง การ
ประสานงานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงหนวยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร รวมทั้ง
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินของตลาดใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน
“องคการตลาดเปนกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสรางเครือขายตลาดที่ได
มาตรฐานในการกระจายและจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน”
พันธกิจ
1. สงเสริมใหตลาดสาขาขององคการตลาดเปน "ศูนยกลาง" การกระจายสินคาเกษตร และสินคาชุมชนของพื้นที่
และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว
2. เปนผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการตลาดใหไดมาตรฐาน รวมทั้งเปนศูนยกลางการเรียนรู
3. บริหารจัดการการกระจายสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรวมถึงการสรางพันธมิตรเครือขาย
4. พัฒนาการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองคการตลาดสูวิสัยทัศน และพันธกิจ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. บุคลากรขององคการตลาดสามารถขับเคลื่อนองคการเขาสู วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
2. มีการนําฐานขอมูลและทรัพยากรที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการผลักดันเศรษฐกิจฐานราก และสราง
รายไดแกองคกร
3. เสริมสรางตลาดสาขาขององคการตลาด และตลาดชุมชนตามทองถิ่นตางๆ ใหไดมาตรฐาน สามารถดึงดูดผูซื้อ
ผูขาย และนักทองเที่ยว โดยเปนที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการตลาด พรอมกับพัฒนาศูนยการ
เรียนรู
4. สรางพันธมิตรทางธุรกิจกับภาครัฐและเอกชน เพื่อกอใหเกิดการรวมมือในการพัฒนาตลาดอยางตอเนื่อง ใช
เครือขายทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยใหเปนประโยชนทางดานขอมูล และโลจิสติกส
5. องคการตลาดเพิ่มชองทางการคาขายทั้งในและตางประเทศ และเพิ่มชองทางการคาขายออนไลน
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วัตถุประสงคการจัดตั้ง
1. จัดสรางตลาดสาธารณะใหเพียงพอแกความตองการ
2. ปรับปรุงตลาดสาธารณะที่มีอยูแลวใหถูกสุขลักษณะและทันสมัย
3. สงเสริมตลาดเอกชน
4. จัดและสงเสริมการผลิตโภคภัณฑใหพอแกความตองการของตลาด
5. จัดการขนสงโภคภัณฑไปสูตลาดใหเปนไปโดยสะดวก
6. จัดดําเนินการ ควบคุมและอํานวยบริการเกี่ยวกับตลาดขององคการ
กรอบยุทธศาสตร
เพื่อใหสามารถดําเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค พันธกิจ ของการดําเนินงานขององคการตลาด โดยใหมีความ
สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560-2564 และแผนวิสาหกิจองคการตลาดระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2561-2565) จึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรไว 5 ขอ คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตรที่ 2. เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3. สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4. สรางองคการตลาด 4.0
ยุทธศาสตรที่ 5. ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามกรอบการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
เปาประสงค
1. พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาด
สินคาเกษตรปลอดภัย ผานตลาด
สาขาขององคการตลาด

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
1.1 ระดับความสําเร็จในการ
อยางนอย 1 ตลาด
ดําเนินงานพัฒนาตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 2 เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ
เปาประสงค
2. สรางกลไกผานกระบวนการ
เครือขายประชารัฐ เพื่อผลักดันให
เกิดเศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด
2.1 ระดับความสําเร็จในการเปน
กลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก

คาเปาหมาย
ดําเนินการ 2 โครงการตามแผนงาน
ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ รอยละ 100

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ
เปาประสงค
3. ตลาดไดรับการพัฒนาตาม
มาตรฐานที่กําหนด และสามารถ
ขับเคลื่อนตลาดใหเปนแหลงการ
เรียนรู

ตัวชี้วัด
3.1 จํานวนตลาดที่ไดรับรอง
มาตรฐานสุขอนามัย
3.2 กําไร (ขาดทุน) จากการ
ดําเนินงาน (EBITDA)

คาเปาหมาย
- ระดับดีมาก ตลาดสาขาหนอง
มวง และลําพูน
- ระดับเพชร ตลาดสาขา
ปากคลองตลาด และตลิ่งชัน
- ระดับผาน ตลาดสาขาบางคลา
- มีรายไดไมนอยกวา 1 ลานบาท

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางองคการตลาด 4.0
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
4. องคการตลาดเกิดการพัฒนาดวย 4.1 ระดับความสําเร็จในการขยาย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนเปน
ตลาดเครือขายความรวมของ
องคกรตนแบบของการพัฒนาสู
กระทรวงมหาดไทย
Market 4.0

คาเปาหมาย
- จํานวนตลาดที่เปนเครือขายความ
รวมมือกับกรมพัฒนาชุมชน และ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํานวน 15 แหง
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ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน
เปาประสงค
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายในใหเกิดประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืนมีธรรมาภิบาล และมีระบบ
การถายทอดองคความรู เพื่อใช
ประโยชนในการดําเนินขององคกร
และบุคลากร

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

คาเปาหมาย
คะแนนการประเมินภาพรวมการ
บริหารจัดการองคกร ไมนอยกวา
ระดับ 3

5
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย (งบประมาณ 99,994,000 บาท)
เปาประสงค
1. พัฒนาตลาด
ดั้งเดิมเปนตลาด
สินคาเกษตร
ปลอดภัย ผาน
ตลาดสาขาของ
องคการตลาด

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ระดับความสําเร็จ อยางนอย 1
ในการดําเนินงาน ตลาด
พัฒนาตลาด
สินคาเกษตร
ปลอดภัย

กลยุทธ
1.1 เรงพัฒนา
จากตลาดดั้งเดิม
เพื่อใหเปนตลาด
สินคาเกษตร
ปลอดภัย และมี
การซื้อขายผาน
ตลาดสาขา
องคการตลาด

โครงการ
1. โครงการพัฒนาตลาดเดิมใหเปน
ตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย
1.1 โครงการศูนยกระจายสินคาเกษตร
ปลอดภัย กรุงเทพมหานคร สาขาตลิ่งชัน
งบประมาณ 42,411,000 บาท
(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)

1.2 โครงการศูนยกระจายสินคาเกษตร
ปลอดภัยภาคตะวันออก ตลาดสาขาบาง
คลา จังหวัด ฉะเชิงเทรา
งบประมาณ 31,797,000 บาท
(ตลาดสาขาบางคลา)

1.3 โครงการศูนยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก ตลาดสาขาลําพูน จังหวัดลําพูน
งบประมาณ 25,386,000 บาท
(ตลาดสาขาลําพูน)

2.โครงการสงเสริมตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย
งบประมาณ 400,000 บาท
(คณะทํางานบริหารตลาดสาขา)
(ตลาดสาขาทั้ง 3 ตลาด)
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ยุทธศาสตรที่ 2 เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ
(งบประมาณ 5,105,600 บาท)
เปาประสงค
2. สรางกลไกผาน
กระบวนการ
เครือขายประชารัฐ
เพื่อผลักดันใหเกิด
เศรษฐกิจฐานราก

ตัวชี้วัด
ระดับความ
สําเร็จในการ
เปนกลไกผลัก
ดันเศรษฐกิจ
ฐานราก

คาเปาหมาย
ดําเนินการ 2
โครงการตามแผนงาน
ที่ไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรม
การ รอยละ 100

กลยุทธ
2.1 เรงสรางกลไก
การขับเคลื่อน
เพื่อผลักดันให
เกิดเศรษฐกิจฐาน
ราก

โครงการ
1. โครงการสรางรายไดใหแก
เกษตรกรในชุมชน ผูผลิตสินคา
OTOP งบประมาณ 3,105,600บาท
(แผนกกิจการพิเศษ)

2. โครงการตอบสนองนโยบาย
เรงดวน กระทรวงมหาดไทย
งบประมาณ 2,000,000บาท
(แผนกกิจการพิเศษ)

3. โครงการมหกรรมสินคา
อาหารปลอดภัย Green Market
By AORTOR งบประมาณ -ไมม-ี
(แผนกตลาดและจัดสงสินคา)

4. โครงการ การเตรียมความพรอม
รับการเปลี่ยนแปลงการทําธุรกิจ
จัดสงอาหารดิบ งบประมาณ -ไมมี(แผนกตลาดและจัดสงสินคา)

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ
(งบประมาณ 330,000 บาท)
เปาประสงค
3. ตลาดไดรับการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานที่กําหนด
และสามารถ
ขับเคลื่อนตลาดให
เปนแหลงการ
เรียนรู

ตัวชี้วัด
-จํานวนตลาดที่
ไดรับรอง
มาตรฐาน
สุขอนามัย
-กําไร (ขาดทุน)
จากการ
ดําเนินงาน
(EBITDA)

คาเปาหมาย
- ระดับดีมาก
ตลาดสาขา
หนองมวง และ
ลําพูน
- ระดับเพชร
ตลาดสาขา
ปากคลองตลาด
และตลิ่งชัน
- ระดับผาน
ตลาดสาขาบาง
คลา
-มีรายไดไมนอย
กวา 1 ลานบาท

กลยุทธ
3.1 พัฒนาตลาด
ใหไดมาตรฐาน
3.2 สรางระบบ
การถายทอดองค
ความรู สูศูนยการ
พัฒนาการเรียนรู
ทางดานการ
พัฒนาตลาด
3.3 รายไดจาก
การดําเนินงาน
ตลาดสาขา

โครงการ
1.โครงการพัฒนาตลาดสาขาและ
มาตรฐานตลาดสาขา
งบประมาณ 330,000 บาท

(คณะทํางานบริหารตลาดสาขา)
(ตลาดสาขาทั้ง 5 สาขา)

2. โครงการพัฒนารายไดตลาดสาขา
ที่องคการตลาดบริหารจัดการเอง
งบประมาณ –ไมมี-

(ตลาดสาขาทั้ง 3 สาขา)
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ยุทธศาสตรที่ 4 สรางองคการตลาด 4.0 (งบประมาณ 100,000 บาท)
เปาประสงค
4. องคการตลาด
เกิดการพัฒนาดวย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จนเปน
องคกรตนแบบของ
การพัฒนาสู
Market 4.0

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จใน
การขยายตลาด
เครือขายความ
รวมมือของ
กระทรวงมหาดไทย

คาเปาหมาย
จํานวนตลาดที่เปน
เครือขายความ
รวมมือกับกรม
พัฒนาชุมชน และ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
จํานวน 15 แหง

กลยุทธ
4.1 พัฒนา
องคกรสูความ
เปนเลิศ
ทางดานการ
สรางเครือขาย
ตลาดอยาง
ยั่งยืน

โครงการ
1. โครงการขยายเครือขายความ
รวมมือขององคการตลาด
งบประมาณ 100,000 บาท

(คณะทํางานบริหารตลาดสาขา)

ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน (งบประมาณ 6,080,000 บาท)
เปาประสงค
5. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใน
ใหเกิดประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืนมีธรรมา
ภิบาล และมีระบบ
การถายทอดองค
ความรู เพื่อใช
ประโยชนในการ
ดําเนินงานของ
องคกรและบุคลากร

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จใน
การบริหารจัดการ
ภายในองคกร
5.1 บทบาทของ
คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
(องคการตลาด)
5.2 การบริหาร
ความเสี่ยง
5.3 การควบคุม
ภายใน
5.4 การตรวจสอบ
ภายใน
5.5 การบริหาร
จัดการสารสนเทศ
5.6 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คาเปาหมาย
คะแนนการ
ประเมินภาพรวม
การบริหาร
จัดการองคกร ไม
นอยกวาระดับ 3

กลยุทธ
5.1 พัฒนาระบบ
การกํากับดูแล
กิจการที่ดี
5.2 พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการองคกรให
มีประสิทธิภาพ

โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบ
EIS งบประมาณ -ไมมี(แผนกสารสนเทศ)

2. โครงการพัฒนาบุคลากร
ตามสายอาชีพของ อต.
งบประมาณ 800,000 บาท
(แผนกบริหารบุคคล)

3. โครงการสรางภาพลักษณ
องคกร งบประมาณ
2,000,000 บาท
(แผนกประชาสัมพันธ)

4. โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการธรรมาภิบาล
งบประมาณ400,000 บาท
(แผนกบริหารบุคคล)

5. โครงการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการองคกรตามแนวทาง
สคร.งบประมาณ –ไมมี-

(แผนกประชุมและยานพาหนะ)
(แผนกบริหารความเสี่ยง)
(แผนกควบคุมภายใน)
(แผนกตรวจสอบภายใน)
(แผนกสารสนเทศ)
(แผนกบริหารบุคคล)
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เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

กลยุทธ

โครงการ
6. โครงการ การบริหารลด
คาใชจายภายในองคกร
งบประมาณ -ไมมี(ทุกแผนก)
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ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย

กลยุทธ 1.1
เรงพัฒนาจากตลาดดั้งเดิม เพื่อใหเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย และมีการซื้อขายผาน
ตลาดสาขาองคการตลาด
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1. โครงการพัฒนา
ตลาดเดิมใหเปน
ตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย
1.1 .ตลิ่งชัน
1.2 บางคลา
1.3 ลําพูน

1. เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงพื้นที่ตลาด
ใหไดมาตรฐาน
ตลาดเหมาะแกการ
เปนพื้นที่ในการ
กระจายสินคา
2.เพื่อจัดสรรพื้นที่
ใหเหมาะแกการจัด
จําหนายและ
กระจายสินคา
3.เพื่อสราง
ภาพลักษณที่ดีขึ้น
ใหแกองคกร
4. เพื่อเพิ่มชองทาง
การตลาดใหแก
ชุมชนที่ประกอบ
อาชีพดานเกษตร
ปลอดภัย และ
สินคาแปรรูป
ทางการเกษตร
เพื่อเพิ่มรายได
ใหกับประชาชน
เสริมสรางความ
เขมแข็ง ยั่งยืน
ใหแกเศรษฐกิจฐาน
รากตามแนวทาง
ของประชารัฐ

ตลาดสาขาตลิ่ง
ชัน จังหวัด
กรุงเทพฯ
ตลาดสาขา
บางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ตลาดสาขา
ลําพูน
จังหวัดลําพูน

เชิงปริมาณ :
สามารถเบิกจาย
งบประมาณตาม
สัญญาจางได รอยละ
100
เชิงคุณภาพ :
สามารถปฏิบัติ
ถูกตองตามระเบียบ
พัสดุ ตาม พรบ.
จัดซื้อจัดจาง 2560

เชิงปริมาณ : อัตรา
การเชาพื้นที่ตลาด ใน
สวนที่ตรวจรับแลว
(Occupancy rate)
ไมนอยกวารอยละ56

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการ
กอสรางตามระเบียบพัสดุ
1.1 เขากระบวนการระเบียบ
จัดซื้อจัดจาง
1.2 ดําเนินการเซ็นสัญญา
และสงมอบพื้นที่
1.3 ควบคุมงาน
1.4 ตรวจรับงาน
1.5 เบิกจายตามงวดงาน
1.6 รายงานเขาระบบ
GF-MIS
1.7 ผูกพันงบประมาณตาม
งวดงานในสัญญา
หมายเหตุ งวดงานดังนี้
1. ลําพูน 420 วัน
2. ตลิ่งชัน 420 วัน
3. บางคลา 450วัน
กิจกรรมหลักที่ 2 : วางแผน
จัดสรรพื้นที่ตลาด
2.1 วางแผนแบงโซนการ
กอสราง และการจัดสรรพื้นที่
ตลาด
2.2 ทําความเขาใจกับผูคาใน
ตลาด
2.3 ยายผูคา ตามพื้นที่สํารอง

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย

พค

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

จํานวนเงิน

กย.

- ตลิ่งชัน
42,411,000.- บางคลา
31,797,000.- ลําพูน
25,386,000.รวม 99,594,000 บาท

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนกจัดหา
และพัสดุ
ตลาดสาขา
ตลิ่งชัน
ตลาดสาขา
บางคลา
ตลาดสาขา
ลําพูน
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ :
สามารถแบงโซน
ตลาดในสวนที่ตรวจ
รับแลว ตามคูมือ
ตลาดมาตรฐานของ
องคการตลาด

ในระหวางกอสราง
2.4 แบงโซนตลาดตาม
มาตรฐานตลาดขององคการ
ตลาด
2.5 ยายผูคากลับมาตามโซนที่
ตรวจรับงานตามงวดงาน
เรียบรอย

เชิงปริมาณ :
สามารถเบิกจาย
งบประมาณตาม
สัญญาจางตาม
แผนการตลาดได
รอยละ 100

กิจกรรมหลักที่ 3 : วางแผน
แนวทางในการทําการตลาด
3.1 วางแผนกิจกรรม
การตลาดกอนเปดพื้นที่
3.2 วางแผนกิจกรรม
การตลาดหลังเปดพื้นที่
3.3 วางแผนกิจกรรมทางการ
ตลาดระหวางเปดพื้นที่
3.4 วางแผนการจัดสรร
งบประมาณในการทํา
กิจกรรมทางการตลาด

เชิงคุณภาพ :
มีแผนกิจกรรม
การตลาดตลอดทั้ง
ปงบประมาณ

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย

พค

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : รอยละ กิจกรรมหลักที่ 4 : กําหนด
ความพึงพอใจของผูมี แนวทางในการจัดทํามาตรฐาน
สวนเกี่ยวของใน
ตลาดขององคการตลาด
มาตรฐานตลาดของ
องคการตลาด ไม
นอยกวารอยละ 70

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย

พค

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

จํานวนเงิน

กย.

ผูรับ
ผิดชอบ

เชิงคุณภาพ :
คณะกรรมการ
องคการตลาดอนุมัติ
มาตรฐานของ
องคการตลาด
2.โครงการสงเสริม
ตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัย

1. เพื่อเปนการ
สงเสริมการ
เชื่อมโยงสินคา
และกระจายสินคา
เกษตรปลอดภัย
อาหารปลอดภัย
และสินคาแปรรูป
จากผลผลิตทาง
การเกษตรในพื้นที่
และพื้นที่ใกลเคียง
2. เพื่อใหเปนตลาด
ที่ไดมาตรฐานและ
เปนที่จําหนาย
สินคาเกษตร
ปลอดภัย

ตลาดสาขาตลิ่ง
ชัน จังหวัด
กรุงเทพฯ
ตลาดสาขา
บางคลา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ตลาดสาขา
ลําพูน
จังหวัดลําพูน

เชิงปริมาณ :
มีจํานวนสินคาเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น รอย
ละ 50
เชิงคุณภาพ :
สินคาภายในตลาด
เปนสินคาเกษตร
ปลอดภัย และมี
คุณภาพ

กิจกรรมหลักที่ 1 :
ดําเนินการพัฒนาสงเสริมตลาด
การเกษตรในพื้นที่ และพื้นที่
ใกลเคียง ใหสินคาเกษตรมี
ความปลอดภัย
1.1 วางแผนการสงเสริมตลาด
สินคาเกษตรปลอดภัย

400,000 บาท

คณะทํางาน
บริหารตลาด
สาขา
ตลาดสาขา
ตลิ่งชัน
ตลาดสาขา
บางคลา
ตลาดสาขา
ลําพูน
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ยุทธศาสตรที่ 2
เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ

กลยุทธ 2.1
เรงสรางกลไกการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจฐานราก
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

1. โครงการสราง
รายไดใหแก
เกษตรกรใน
ชุมชน ผูผลิต
สินคา OTOP

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

พื้นที่
ดําเนินงาน
ตลาดโมเดิรน
เทรด (เชน
Lotus,
Foodland,
Big C)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวน
สินคา OTOP ที่นํามา
จําหนายไมนอยกวา 28
รายการ

กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการจัดหา
สินคา OTOP รายการใหมที่มาตรฐาน
ตามหลักเกณฑของตลาดโมเดิรนเทรด
1.1 ติดตอกับเทรดเดอรจังหวัดเพื่อของ
นําตัวอยางสินคามาคัดเลือก
1.2 คัดเลือกสินคาที่ไดมาตรฐานตาม
หลักเกณฑของ Modern Trade ที่ได
กําหนดไว
1.3 นําสินคาที่คัดเลือกและผาน
มาตรฐาน รายการใหมไปเสนอขาย
Lotus ,Big C ,Foodland
1.4 ทําการตกลงตามเงื่อนไขในการทํา
การซื้อขายรวมกันและเริ่มดําเนินการซื้อ
ขายระหวางองคการตลาดและ Lotus
,Big C ,Foodland

เชิงคุณภาพ :
เกษตรกรในชุมชน
ผูผลิตสินคา OTOP
สามารถมีชองจําหนาย
สินคาไดเพิ่มมากขึ้นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ.

มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
3,105,600 บาท

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนก
กิจการ
พิเศษ
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พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

1. เพื่อรองรับ
นโยบายจาก
กระทรวงมหาดไทย
ในการชวยเหลือ
เกษตรกรประชาชน
ทุกสาขาอาชีพ
2. เพื่อใหองคการ
ตลาดกระทรวงมหาดไทย
เปนหนวยงานที่
แข็งแกรงภายใต
สังกัดของ
กระทรวงมหาดไทย
3.เพื่อสรางงาน สราง
รายไดเพิ่มใหกับ
ชุมชน ประชาชน
เกษตรกร ผูมีรายได
นอย

องคการตลาด
สํานักงานใหญ
ตลาดสาขา 3
สาขา

เชิงปริมาณ : จํานวน
โครงการที่ อต.ชวย
ระบายสินคาลนตลาด
ไมนอยกวา 2 โครงการ

กิจกรรมหลักที่ 1 : รับนโยบายจาก
กระทรวงมหาดไทยเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร ประชาชน ทุกสายอาชีพใน
การระบายสินคาลนตลาด
1.1 ดําเนินโครงการตามนโยบายที่ไดรับ
จากระทรวงมหาดไทย

1.เพื่อใหประชาชน
ทั่วไปในทองถิ่นไดมี
โอกาสเขาถึงสินคา
อุปโภคบริโภคราคา
เปนธรรม ชวยลด
ภาระคาครองชีพ

4 ภูมภิ าค คือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ และ
ภาคใตหรือภาค

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

2. โครงการ
ตอบสนอง
นโยบายเรงดวน
กระทรวงมหาดไทย

3. โครงการ
มหกรรมสินคา
เกษตรปลอดภัย
(Green Market
By AORTOR)

เชิงคุณภาพ :
เกษตรกร ประชาชน
ไดรับการชวยเหลือจาก
อต.

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ.

มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
2,000,000 บาท

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนก
กิจการ
พิเศษ

กิจกรรมหลักที่ 2 : สรุปผลการ
เชิงปริมาณ :
สรุปผลการดําเนินงาน ชวยเหลือโครงการตามนโยบาย
ตามนโยบายเรงดวน
ของกระทรวงมหาดไทย
ครบทุกโครงการที่ไดรับ
มอบหมาย
เชิงคุณภาพ :
สามารถดําเนินการตาม
นโยบายเรงดวนไดครบ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
เชิงปริมาณ :
ดําเนินการจัดทําเกณฑ
การคัดสรรหรือคัดเลือก
ผูดําเนินงาน 1
หลักเกณฑ

กิจกรรมหลักที่ 1 : เกณฑการคัดเลือกผู
ดําเนินงาน (ตัวแทน) ในโครงการ โดยใช
วิธีการคัดสรรหรือคัดเลือกผูรวม
ดําเนินการ Organize (ตัวแทน)

-

แผนตลาด
และจัดสง
สินคา
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

2.เพื่อจัดหาชอง
ตะวันออก
ทางการจําหนาย
สินคาใหกับ
ผูประกอบการ ผูผลิต
สินคา วิสาหกิจชุมชน
สินคาภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
ผลิตภัณฑเกษตร
ชุมชน
3.เพื่อสงเสริมใหกลุม
เกษตรปลอดภัยไดมี
การรวมกลุมและเพิ่ม
ชองทางการจัด
จําหนายสินคาที่
เขาถึงผูบริโภคทั่ว
ประเทศ
4.สรางรายไดใหกับ
องคการตลาดอยาง
ยั่งยืน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ตค.

เชิงคุณภาพ :
ตัวแทนที่ถูกสรรหาผาน
หลักเกณฑและไดรับ
การจัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกับองคการ
ตลาด
เชิงปริมาณ :
สามารถจัดงานไมนอย
กวา 5 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
สามารถคัดเลือกพื้นที่
จัดงานไดครบ ทั้ง 4
ภูมิภาค

กิจกรรมหลักที่ 2 : คัดเลือกพื้นที่จัด
ตลาดนัดในภูมิภาคตางๆ
2.1 คัดเลือกพื้นที่จัดตลาดนัด
2.2 ประสานองคกรบริหารสวนทองถิ่น
เพื่อขอใชพื้นที่จัดตลาดนัด
2.3 ประกาศหาผูคารายยอยเขารวม
โครงการ

เชิงปริมาณ :
มีผูเขารวมโครงการรอย กิจกรรมหลักที่ 3 : ดําเนินการ
ละ 80
ประชาสัมพันธการจัดงานตลาดนัด
มหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัย (Green
เชิงคุณภาพ :
Market By AORTOR)
ความพึงพอใจของผูมี
สวนเกี่ยวของไมนอย
กวารอยละ 60 ของ
ผูเขารวมโครงการ
เชิงปริมาณ :

ไตรมาสที่ 1
พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ.

มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ภายในระยะเวลา 5
เดือน
เชิงคุณภาพ :
สามารถควบคุม
ระยะเวลาการ
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.โครงการ การ
เตรียมความ
พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงการ
ทําธุรกิจจัดสง
อาหารดิบ

1.เพื่อองคการตลาด
สามารถแขงขันใน
การเสนอราคาใน
ระบบตางๆที่กําลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
2. เพื่อเปนการ
วางแผนในการทํา
ธุรกิจจัดสงอาหารดิบ
ใหกับหนวยงานอื่นๆ

1. เรือนจํา
และทัณฑสถาน
2. โรงเรียน
3. โรงพยาบาล
4. หนวยงาน
ทหาร
5. หนวย
ราชการทัว่ ไป

เชิงปริมาณ : สามารถ
ดําเนินการหาชองทาง
ใหมในการดําเนิน
กิจกรรมการจัดสง
อาหารดิบไดไมต่ํากวา
10 แหง

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 4 : ดําเนินการเปดทํา
การคาตามระยะเวลาทีข่ ออนุญาตใช
พื้นที่

กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการจัดทําใบ
เสนอราคาเพื่อเสนอราคาใหกับ
หนวยงานราชการ

เชิงคุณภาพ : สามารถ
จัดหาวัสดุโภคภัณฑ
เพิ่มเติมใหเพียงพอแก
ชองทางใหม
เชิงปริมาณ : อาหารดิบที่ กิจกรรมหลักที่ 2 : ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดสงอาหารดิบ
จัดสงผานเกณฑตาม
มาตรฐาน รอยละ 80

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ.

มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ

แผนตลาด
และจัดสง
สินคา
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ รอยละ 80
เชิงปริมาณ : รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 1
รายงาน
เชิงคุณภาพ :
สามารถนํารายงานผล
การปฏิบัติงานมา
ปรับปรุงและปรับใชได
ในปถัดไป

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 : รายงานผลการ
ปฏิบัติงานไปยังผูอํานวยการ

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ.

มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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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.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

1.โครงการ
พัฒนาตลาด
สาขา
และมาตรฐาน
ตลาดสาขา

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

ตลาดสาขาตลิ่งชัน
จ.กรุงเทพมหานคร

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ :
จํานวนตลาดสาขา
ตลาดสาขาบางคลา ผานเกณฑมาตรฐาน
5 สาขา
จ.ฉะเชิงเทรา
ตลาดสาขาลําพูน
จ.ลําพูน
ตลาดสาขาปาก
คลอง
จ.กรุงเทพมหานคร
ตลาดสาขาหนอง
มวง จ.ลพบุรี

เชิงคุณภาพ :
สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑมาตรฐาน
ไดครบถวน

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 :
พัฒนาและปรับปรุง ตลาด
สาขา ตามหลักเกณฑ
ประเมินมาตรฐาน ของแต
ตลาด
1.1 วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง ตลาดที่ยังไม
ผานคะแนน ตามเกณฑ
มาตรฐานในป 2560 ตาม
ขอกําหนด ของแตละ
ตลาด
1.2 วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง ตลาดที่ตองการ
เพิ่มคะแนน ตามเกณฑ
มาตรฐานในป 2560 ตาม
ขอกําหนด ของแตละ
ตลาด
1.3 วางแผนงบประมาณ
ในสวนการพัฒนาตาม
เกณฑมาตรฐาน

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค. กพ. มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย.

พค.

ไตรมาสที่ 4
มิย.

กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
รวม 330,000 บาท
กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ 120,000บาท
กิจกรรมหลักที่ 4
งบประมาณ 50,000บาท
กิจกรรมหลักที่ 5
งบประมาณ 160,000บาท

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

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จํานวนผูประกอบการ
ตลาดสาขาไดรับการ
พัฒนา อยางนอย
ตลาดสาขาละ 1 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :
ผูประกอบการตลาด
สาขา มีความรู และ
ความเขาใจในการ
พัฒนาตลาดใหได
มาตรฐานที่หนวยงาน
กํากับดูแลกําหนด
เชิงปริมาณ :
รอยละความพึงพอใจ
ของผูประกอบการที่
ไดรับการสงเสริมดาน
อาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 70
เชิงคุณภาพ :
ผูประกอบการตลาดสาขา
มีความรู และความเขาใจ
ในการจัดการดานตางๆ
อาทิ บรรจุภัณฑ การ
จัดเรียงสินคา การทํา
บัญชีรายรับรายจาย
เปนตน

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 : พัฒนา
ผูประกอบการดาน
สุขอนามัย
2.1 วางแผนการอบรม
ดานสุขอนามัยแก
ผูประกอบการภายใน
ตลาด

กิจกรรมหลักที่ 3 : พัฒนา
ผูประกอบการดานอาชีพ
3.1 วางแผนการอบรม
ดานอาชีพแก
ผูประกอบการภายใน
ตลาด

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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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
จํานวนผูประกอบการ
ที่เขารวมอบรม รอย
ละ 50
เชิงคุณภาพ :
ผูเขาอบรมไดรับ
ความรูความเขาใจใน
การอบรมตลาดสู
ตลาดทองเที่ยว
เชิงปริมาณ :
มีการจัดฝกอบรม
และซอมดับเพลิง
จํานวน 1ครั้ง ตอป
เชิงคุณภาพ :
ผูที่เขารับการ
ฝกอบรมไดรับความรู
และขั้นตอนการ
ดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิง
ไหม

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 4 :
จัดอบรมผูประกอบการ
ในตลาดสูตลาดทองเที่ยว
(ตลาดสาขาลําพูน)
4.1 วางแผนการจัดอบรม
การตลาด

กิจกรรมหลักที่ 5 :
จัดฝกอบรมและซอม
ดับเพลิง ตลาดสาขา 3
สาขา
- ตลาดสาขาตลิ่งชัน
- ตลาดสาขาบางคลา
- ตลาดสาขาลําพูน

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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ชื่อโครงการ
2.โครงการ
พัฒนารายได
ตลาดสาขาที่
องคการตลาด
บริหารจัดการ
เอง

วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนา
ผูประกอบการใหมี
ความรู และความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาตลาดใหได
มาตรฐาน
2.เพื่อให
ผูประกอบการของ
ตลาด 3 สาขา
ตระหนัก และสราง
ตลาดใหเปนตาม
หลักเกณฑและ
ขอกําหนด

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

ตลาดสาขาตลิ่ง
ชัน จ.กรุงเทพฯ

เชิงปริมาณ :
กําไร (ขาดทุน) จาก
การดําเนินงาน
ขาดทุนไมเกิน 1 ลาน
บาท (EBITDA)

ตลาดสาขาบาง
คลา
จ.ฉะเชิงเทรา
ตลาดสาขา
ลําพูน
จ.ลําพูน

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 วาง
แผนการสรางรายได
1.1 จัดทําวางแผนการ
ปรับแกไขสัญญา
1.2 จัดทําการปรับปรุงคา
น้ําไฟใหสะทอนความเปน
เชิงคุณภาพ :
จริง และถูกกฎหมาย
การจัดทํา
1.3 จัดทําบัญชีคุมแผงคา
งบประมาณของสาขา หองเชา และมิเตอรน้ําไฟ
สอดคลองกับ
1.4 จัดทําแผนการปรับคา
แผนการลดการ
เชา
ขาดทุน
1.5 จัดทํามาตรการใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
1.6 จัดทําแผนการสราง
รายได
เชิงปริมาณ :
คาใชจายในการ
ดําเนินงานลงไมนอย
กวารอยละ 6
เชิงคุณภาพ :
มีแผนในการลด
คาใชจายดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 2
วางแผนการลดคาใชจา ย
ดําเนินงาน
2.1 จัดทํางบประมาณการ
ของสาขาใหสอดคลอง
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
ตลาดสาขา
ตลิ่งชัน
ตลาดสาขา
บางคลา
ตลาดสาขา
ลําพูน
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ยุทธศาสตรที่ 4
สรางองคการตลาด 4.0

กลยุทธ 4.1
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศทางดานการสรางเครือขายตลาดอยางยั่งยืน
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

1.โครงการ
ขยายเครือขาย
ความรวมมือ
ขององคการ
ตลาด

1. ขยายความ
รวมมือตลาด
เครือขายเพื่อ
เชื่อมโยงทาง
ธุรกิจแกตลาด
เครือขาย
2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ใหเกิด
การสรางงาน
สรางอาชีพ สราง
รายได เปน
ผูประกอบการที่
แทจริง

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

เชิงปริมาณ : องคการ
ตลาดมีเกณฑที่ใชใน
การประเมินความพรอม
ตลาด อยางนอย 1 ดาน

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 :
พัฒนาเกณฑการ
ประเมินความพรอม
ตลาดเครือขายความ
รวมมือ

เชิงคุณภาพ : องคการ
ตลาดมีเกณฑในการ
ประเมินตลาดที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ
องคการตลาด
เชิงปริมาณ :
จํานวนตลาดที่เปน
เครือขายความรวมมือ
ทั้งหมด 15 แหง

กิจกรรมหลักที่ 2 :
ดําเนินการสรางความ
รวมมือกับตลาด
เครือขาย

เชิงคุณภาพ :
หนวยงานทั้งสองฝาย
รวมลงนามบันทึก
ขอตกลง
เชิงปริมาณ :
ตลาดเครือขายความ
รวมมือผานการประเมิน
ความพรอมอยางนอย
15 แหง

กิจกรรมหลักที่ 3 :
ประเมินความพรอม
ตลาดเครือขายและ
จัดทําแผนพัฒนา

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

ไตรมาสที่ 3

กพ. มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
100,000 บาท

ผูรับ
ผิดชอบ
คณะทํางานบริหาร
ตลาดสาขา

26
ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

พื้นที่ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ :
ตลาดเครือขายเห็นชอบ
ในแผนพัฒนารวมกัน
เชิงปริมาณ :
ความพึงพอใจของผูมี
สวนเกี่ยวของไมนอย
กวารอยละ 75
เชิงคุณภาพ :
สามารถดําเนินการตาม
แผนไดตามกําหนด
ระยะเวลาในแผน

กิจกรรมหลักที่ 4:
ดําเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตลาด
เครือขาย

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.2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
ชื่อโครงการ
1.โครงการ
พัฒนาระบบ
EIS

วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

1.เพื่อพัฒนาระบบ องคการตลาด
บริหารจัดการ
องคการใหเปน
รูปแบบ
INTRANET
SYSTEM
2.เพื่อใหองคกรมี
ระบบการบริหาร
จัดการขอมูลที่
สามารถเชื่อมโยง
กันทุกแผนก
3.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การนําเสนอขอมูล
สนับสนุนการ
ตัดสินใจผูบริหาร
(EIS)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
มีแผนงานในการ
ดําเนินการปรับปรุง
อยางนอย 1 แผนงาน
เชิงคุณภาพ :
สามารถบูรณาการ
ระบบบริหารจัดการ
องคกรใหเปนรูปแบบ
ดวยกัน
เชิงปริมาณ :
ความพึงพอใจของ
ผูใชงานระบบไมนอย
กวารอยละ 70
เชิงคุณภาพ :
ไดระบบที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถนําไปใชได
จริง

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : กําหนด
แผนการดําเนินงานในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องคกร
1.1 ดานบริหารความเสี่ยง
1.2 ดานควบคุมภายใน
1.3 ดานติดตามและ
ประเมินผล
1.4 ดานบริหารบุคคล
1.5 ดานการบริหารจัดการ
ตลาดสาขา
กิจกรรมหลักที่ 2 :
ศึกษา วิเคราะห และออกแบบ
ระบบ ใหสอดรับการ
ดําเนินงานขององคกร

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ.

มีค.

ไตรมาสที่ 3
เมย.

พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
-

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนกสารสนเทศ
และแผนกที่
เกี่ยวของ
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

2. โครงการ
พัฒนาบุคลากร
ตามสายอาชีพ
ของ อต.

1. เพื่อพัฒนา
บุคลากรของ อต.
ตามสายอาชีพใหมี
ศักยภาพตามที่
กําหนดไวในแตละ
ตําแหนง
2. เพื่อใหบุคลากร
ไดมีทักษะเพิ่มขึ้น
ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
สอดรับกับ
ยุทธศาสตรของ
องคกร

พื้นที่
ดําเนินงาน
องคการตลาด

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
มีเสนทางการ
ฝกอบรมบุคลากร
(Individual
Training Roadmap)
ที่กําหนดไวเปนระบบ
แบบแผน โดยระบุ
บุคลากรในตําแหนง
แตละสายอาชีพ ควร
ไดรับการพัฒนา
อยางนอยแผนกละ 1
หลักสูตร

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 : กําหนด
เสนทางการฝกอบรมบุคลากร
(Individual Training
Roadmap)

เชิงคุณภาพ :
พนักงานในทุกสวน
งานไดรับการพัฒนา
อยางทั่วถึง และมี
ความเขาใจกลยุทธ
และทิศทางของ
องคกรอยางชัดเจน
เชิงปริมาณ :
สามารถดําเนินการสง
บุคลากรเพื่อเขา
ฝกอบรม ไดอยางนอย
แผนกละ 1 คน
เชิงคุณภาพ :
บุคลากรในแตละแผนกที่
เขารับการฝกอบรมไดรับ
ความรู และทักษะในการ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

กิจกรรมหลักที่ 2 :
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตาม
เสนทางการฝกอบรมบุคลากร
(Individual Training
Roadmap)

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

ไตรมาสที่ 3

กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
1,000,000 บาท

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนกบริหาร
บุคคล
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วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
ไดสรุปรายงานการ
พัฒนาบุคลากร 1
รายงาน

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 : รายงานผล
การพัฒนาบุคลากรตาม
เสนทางการฝกอบรมบุคลากร

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

ไตรมาสที่ 3

กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ

เชิงคุณภาพ :
สามารถนํารายงาน
มาปรับใชภายใน
องคกร
3.โครงการสราง
ภาพลักษณ
องคกร

1.เพื่อใหองคการ
องคการตลาด
ตลาดมีภาพลักษณ
ที่ดีเปนที่รูจัก จาก
บุคคลภายนอกมาก
ยิ่งขึ้น
2.เพื่อใหตรา
สัญลักษณ ของ
องคการตลาดเปน
ที่ นาจดจํา ตอ
ประชาชน

เชิงปริมาณ :
กิจกรรมหลักที่ 1 : แผนการ
แผนการดําเนินการ
ดําเนินงานการสรางลักษณ
สรางภาพลักษณ
องคกร
องคกร 1 แผน และ
จํานวนกิจกรรมที่
สงเสริมการสราง
ภาพลักษณองคกร ไม
นอยกวา 10 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ :
องคการตลาดเปนที่
ยอมรับและเปนที่รูจกั
กับหนวยงานตางๆ
และประชาชน โดย
สอดรับกับการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรองคกร
เชิงปริมาณ :
ดําเนินการตามแผน
กิจกรรม ครบ ทุก
กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2 : ดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการสราง
ภาพลักษณองคกร

2,000,000 บาท

แผนกประชา
สัมพันธ
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วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ :
องคการตลาดเปนที่
รูจักเพิ่มมากขึ้น
เชิงปริมาณ :
รายงานผลการ
ดําเนินงานการสราง
ภาพลักษณองคกร 1
รายงาน

4.โครงการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ธรรมาภิบาล

1. เพื่อรวบรวม
องคการตลาด
วิเคราะห และ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน/กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ของ อต. ในงบประมาณ
ป 2559 และ
งบประมาณป2560
และนําแนวทางมา
ใชในการพัฒนา
ความรูใหผูบริหาร
และพนักงาน
2. เพื่อพัฒนาความรู
เพิ่มศักยภาพของ

เชิงคุณภาพ :
สามารถนําสรุปผล
การดําเนินงานไป
ปรับแกไดในดําเนิน
ครั้งตอไป
เชิงปริมาณ :
ประเมินรอยละความพึง
พอใจในระบบธรรมา
ภิบาลรอยละ 70

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

ไตรมาสที่ 3

กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ

กิจกรรมหลักที่ 3 : สรุปผลการ
ดําเนินการสรางภาพลักษณ
องคกรและรายงานผลการ
ดําเนินตอคณะกรรมการ

กิจกรรมหลักที่ 1 : อบรม/
สัมมนา เพื่อรวบรวม วิเคราะห
และประเมินผลการ
ดําเนินงาน/กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ อต. ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ
ปงบประมาณ พ.ศ.2560

400,000 บาท

แผนกบริหาร
บุคคล
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วัตถุประสงค
ผูบริหาร และ
พนักงานในการ
ดําเนินงานที่มี
คุณธรรมและความ
โปรงใส จน
สามารถนําความรู
ที่ไดรับมาพัฒนา
จนเกิดเปนกลไกที่
นําไปสูการ
ยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใส
ของ อต.
3. เพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางชองทาง
ใหผูมีสวนไดสวน
เสีย มีสวนรวมใน
การตรวจสอบ ดูแล
การดําเนินงานของ
องคการตลาด เกิด
กระบวนการมีสวน
รวมในการสราง
คุณธรรมและความ
โปรงใสรวมกัน

พื้นที่
ดําเนินงาน

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน

เชิงคุณภาพ :
อต. มีระบบบริหาร
จัดการตลาดตาม
หลักเกณฑการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
เชิงปริมาณ :
สามารถจัดกิจกรรม
อบรม/สัมมนาได 1
กิจกรรม

กิจกรรมหลักที่ 2 :
กิจกรรมอบรม/สัมมนา
ผูบริหารและพนักงาน อต.และ
ตลาดสาขา ไดรับการพัฒนา
ความรู เพิ่มศักยภาพในการ
เชิงคุณภาพ :
ดําเนินงานที่มีคุณธรรมและ
ผูบริหารและพนักงาน ความโปรงใส จนสามารถนํา
อต.และตลาดสาขา
ความรูที่ไดรับมาพัฒนาจนเกิด
ไดรับความรูความเขา เปนกลไกที่นําไปสูการยกระดับ
ดานคุณธรรมและ
คุณธรรมและความโปรงใสของ
ความโปรงใส
องคกร
เชิงปริมาณ :
สามารถจัดกิจกรรม
ประชุม/สัมมนาได 1
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ :
บุคคลกรในองคกร
และผูมีสวนไดสวน
เสียมีความเขาใจและ
มีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 3 :
กิจกรรมประชุม/สัมมนา ตาม
หลักธรรมาภิบาล เพือ่ พัฒนา
และเสริมสรางชองทางใหผูมี
สวนไดสวนเสีย มีความเขาใจ
มีสวนรวมในการดําเนินงาน
ขององคกร

ไตรมาสที่ 1
ตค. พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน

ผูรับ
ผิดชอบ
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5.โครงการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิ
ภาพใน
การบริหาร
จัดการองคกร
ตามแนวทาง
สคร.

วัตถุประสงค

พื้นที่
ดําเนินงาน

1.เพื่อเปนการ
องคการตลาด
บริหารจัดการ
สํานักงานใหญ
ภายในขององคการ
ตลาดใหมี
ประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค
การประเมินผลการ
ดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ
2.เพื่อสรางความ
ตระหนักและความ
เขาใจเกี่ยวกับ
หลักการพื้นฐานใน
การบริหารจัดการ
ภายในองคกร

6.โครงการ การ 1.เพื่อลดงบดําเนิน
บริหารคาใชจาย การในการ
ภายในองคกร
บริหารงาน ภายใน
องคกร
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
คาใชจายภายใน
องคกร

องคการตลาด

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ : การ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําป
บัญชี 2561 ได
คะแนนไมนอยกวา
3.0
เชิงคุณภาพ :
ทั้ง 6 แผนก มี
แผนปฏิบัติการ
Quick win ในป
2561

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอน
ดําเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1: การบริหาร
จัดการองคกร
1.1 ดานบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
1.2 ดานบริหารความเสี่ยง
1.3 ดานการควบคุมภายใน
1.4 การตรวจสอบภายใน
1.5 ดานการบริหารจัดการ
สารสนเทศ
1.6 ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล

ไตรมาสที่ 1
ตค.

พย.

ธค.

ไตรมาสที่ 2
มค.

กพ.

ไตรมาสที่ 3

มีค. เมย. พค.

มิย.

ไตรมาสที่ 4
กค.

สค.

กย.

จํานวนเงิน
-

ผูรับ
ผิดชอบ
แผนกประชุม
และยานพาหนะ
แผนกบริหาร
ความเสี่ยง
แผนกควบคุม
ภายใน
แผนก
ตรวจสอบ
ภายใน
แผนก
สารสนเทศ
แผนกบริหาร
บุคคล

เชิงปริมาณ :
เพื่อลดงบประมาณ
การดําเนินงานไม
นอยกวา รอยละ 6
เชิงคุณภาพ :
เพื่อใหการบริหาร
ภายใน

กิจกรรมหลักที่ 1 :
สรางความตระหนักให
พนักงานลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานตามแผนฯ
เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑ

-

ทุกแผนก

