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บทนํา

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด พ.ศ. 2496 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2496 ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย โดยมีพันธกิจ 

สงเสริมตลาดสาขาขององคการตลาดใหเปนศูนยรวมและการกระจายสินคา ผลผลิตทางการเกษตรและสินคาชุมชน

ของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับทองเที่ยว อีกทั้งยังเปนผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการตลาดใหไดมาตรฐาน

รวมทั้งเปนศูนยกลางการเรียนรู ตลอดจนสามารถบริหารจัดการการกระจายสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยรวมถึง 

การสรางพันธมิตรเครือขาย และพัฒนาการบริหารจัดการภายในใหมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองคการตลาด

สูวิสัยทัศน “องคการตลาดเปนกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยการสรางเครือขายตลาด 

ที่ไดมาตรฐานในการกระจายและจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน"

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานขององคการตลาด เปนไปตามแผนวิสาหกิจขององคการตลาดในระยะ 5 ป 

(พ.ศ. 2561-2565) และตามบันทึกขอตกลงประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2563

จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2563 สําหรับในการดําเนินงานขององคการตลาด
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ยุทธศาสตรการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

      แผนปฏิบัติการขององคการตลาดประจําปงบประมาณ 2563 และในระยะ 5 ปของ อต. (พ.ศ. 2561 – 2565)  

การบริหารทรัพยากรและสินทรัพยในปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งภายใตยุทธศาสตรดังกลาวจะเปนการลด

ภาระหนี้สินขององคการตลาด ลดการกอสรางหนี้เพิ่ม โดยการควบรวมตลาดซึ่งจะชวยใหองคการตลาดสามารถลด

คาใชจายจากการเชาที่ไดเปนอยางมารวมถึงการสงเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานขอมูล

การเสริมสรางบทบาทการเปน Co-promoter และ Marketing Arm ใหกับตลาด เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทาง

การเงินขององคกร สูการเปนองคกรที่มีความเปนเลิศในสรางกลไกหลักของในการพัฒนาตลาดสูเศรษฐกิจฐานราก

โดยการสรางเครือขายตลาดที่ไดมาตรฐานในการกระจายและจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและมีการ  

ทํางานเชิงการประสานงานและบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงหนวยงานภาครัฐ เอกชน 

เกษตรกร รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินของตลาดใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน 

“องคการตลาดเปนกลไกหลักของภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยการสรางเครือขายตลาดที่ได

มาตรฐานในการกระจายและจําหนายสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน”

พันธกิจ 

1. สงเสริมใหตลาดสาขาขององคการตลาดเปน "ศูนยกลาง" การกระจายสินคาเกษตร และสินคาชุมชน

ของพื้นที่และเชื่อมโยงกับการทองเที่ยว 

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
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วัตถุประสงคการจัดตั้ง

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 เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ     

ยุทธศาสตรที่ 3. สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4. สรางองคการตลาด 4.0

ยุทธศาสตรที่ 5. ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน
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ตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามกรอบการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย

1. พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคา 1.1 รอยละความสําเร็จในการ 1. มีอัตราผูเชาแผง>รอยละ 80

เกษตรปลอดภัย ผานตลาดสาขา ดําเนินงาน 3 ตลาดสาขา 2. จํานวน 3 ตลาด 

ขององคการตลาด 1.2 ความสําเร็จในการดําเนินงานพัฒนา

ตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ

2. สรางกลไกผานกระบวนการ 2.1 รายไดสุทธิจากการดําเนินโครงการ ไมนอยกวา 25 ลานบาท

เครือขายประชารัฐ เพื่อผลักดันให (หมายเหตุ : รายไดสุทธิจากการดําเนินโครงการมาจาก

เกิดเศรษฐกิจฐานราก รายได – ตนทุนของโครงการนั้นๆ)  

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ

3. ตลาดไดรับการพัฒนาตาม 3.1 จํานวนตลาดที่ไดรับรองมาตรฐาน 1. จํานวน 4 ตลาด ที่ไดรับรอง

มาตรฐานที่กําหนด และสามารถ สุขอนามัย มาตรฐานสุขอนามัย  

ขับเคลื่อนตลาดใหเปนแหลงการ 3.2 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 2. กําไร (ขาดทุน) ไมนอยกวา 

เรียนรู ตลาด กอนหักคาเสื่อมราคา รายจายตัด 23.36 ลานบาท

บัญชีและดอกเบี้ยจาย

(เฉพาะตลาดที่องคการตลาดดําเนินการเอง)

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางองคการตลาด 4.0

4. องคการตลาดเกิดการพัฒนาดวย 4.1 จํานวนตลาดที่ไดรับการพัฒนาตลาด 1.จํานวน 3 ตลาด

เทคโนโลยีและนวัตกรรม จนเปน สินคาเกษตรปลอดภัย (Go Green Plus) 2.จํานวน 55 แหง

องคกรตนแบบของการพัฒนาสู 4.2 จํานวนความสําเร็จในการขยายตลาด 3.รอยละ 80 

Market 4.0 เครือขายความรวมของกระทรวงมหาดไทย

4.3 รอยละของความสําเร็จตามแผนการ

โครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

ดานธุรกิจตลาด

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
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ยุทธศาสตรที่ 5 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน 1.คะแนนการประเมินภาพรวม Core Business 1.คะแนนการประเมินภาพรวม 

ใหเกิดประสิทธิภาพอยางยั่งยืนมี  Enablers ไมนอยกวา  3.5

ธรรมาภิบาล และระบบการถายทอด 1.1 การกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร 2.รอยความสําเร็จของการ

องคความรู เพื่อใชประโยชนในการ 1.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ บริหารการปฏิบัติงาน

ดําเนินงานขององคกร และมีการ 1.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ดานการประชาสัมพันธและเผยแพร

ประชาสัมพันธองคกรใหเปนที่รูจัก 1.4 การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดําเนินการ ตามแผน รอยละ 100

1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

1.6 การบริหารทุนมนุษย

1.7 การจัดการความรูและนวัตกรรม

1.8 การตรวจสอบภายใน

2. การประชาสัมพันธและการสื่อสารทั้ง

ภายในและภายนอกองคกรทั่วถึงผานชอง

ทางที่หลากหลาย

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย ( 200,000 บาท งบประมาณ )

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ

1. พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปน 1.1 ความสําเร็จในการ 1.1  มีอัตราผูเชาแผง 1.1 พัฒนาจากตลาด 1.โครงการพัฒนาตลาดเดิมใหเปนตลาดสินคา

ตลาดสินคาเกษตร ดําเนินงาน 3 ตลาดสาขา  >รอยละ 80 ดั้งเดิม เพื่อใหเปนตลาด เกษตรปลอดภัย งบประมาณ -ไมม-ี  

ปลอดภัยผานตลาดสาขา 1.2 จํานวนความสําเร็จใน 1.2 จํานวน 3 ตลาด สินคาเกษตรปลอดภัย (ตลาดสาขาบางคลา)

ขององคการตลาด การดําเนินงานพัฒนาตลาด 1.2 สงเสริมสินคาเกษตร (ตลาดสาขาลําพูน)

สินคาเกษตรปลอดภัย ปลอดภัย

2.โครงการพัฒนาศูนยกระจายสินคา

ปลอดภัยกรุงเทพมหานครใหมีมาตรฐานและ

เสริมสรางรายไดใหองคกร

งบประมาณ 200,000.-บาท

(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)

เปาประสงค โครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
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ยุทธศาสตรที่ 2 เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ  

(งบประมาณ 5,105,600 บาท)

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ

2. สรางกลไกผาน รายไดสุทธิจากการ ไมนอยกวา 25 ลานบาท 2.1 เรงสรางกลไกการขับ 1. โครงการสรางรายไดใหแกเกษตรกรใน

กระบวนการเครือขาย ดําเนินโครงการ เคลื่อนเพื่อผลักดันใหเกิด ชุมชน ผูผลิตสินคา OTOP  

ประชารัฐ เพื่อผลักดันให เศรษฐกิจฐานราก งบประมาณ 3,605,600บาท 

เกิดเศรษฐกิจฐานราก (แผนกกิจการพิเศษ)

2. โครงการสรางรายไดผานการสราง

ตราสินคา (Branding) “อต. Select”

งบประมาณ  700,000.-บาท

(แผนกกิจการพิเศษ)

3. โครงการตอบสนองนโยบายเรงดวน

รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ  400,000 บาท

(แผนกกิจการพิเศษ)

4. โครงการมหกรรมสินคา อาหาร

ปลอดภัย Green Market By AORTOR 

งบประมาณ 400,000 บาท

(แผนกตลาดและจัดสงสินคา) 

5. โครงการพัฒนาและรักษามาตรฐาน

คุณภาพความพึงพอใจสินคาของ

องคการตลาด งบประมาณ ใชงบประมาณ

รวมกับโครงการตอบสนองนโยบายเรงดวน 

กระทรวงมหาดไทย

(แผนกตลาดและจัดสงสินคา)

เปาประสงค โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ

(งบประมาณ 160,000.-บาท)

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ

3. ตลาดไดรับการพัฒนา 3.1 จํานวนตลาดที่ไดรับรอง 3.1 จํานวน 5 ตลาดที่ได 3.1 พัฒนาตลาดให 1.โครงการพัฒนาตลาดสาขาและมาตรฐาน

ตามมาตรฐานที่กําหนด และ มาตรฐานสุขอนามัย รับรองมาตรฐานสุขอนามัย ไดมาตรฐาน ตลาดสาขา งบประมาณ 160,000 .-บาท

หารายไดใหเพียงพอเพื่อ 3.2 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิน 3.2 กําไร (ขาดทุน) ไมนอย 3.2 สรางระบบการ (ตลาดวสาขาบางคลา)

การบริหารจัดการองคกร งานตลาด กอนหักคาเสื่อมราคา กวา 23.36 ลานบาท ถายทอดองคความรู (ตลาดสาขาลําพูน)

ในภาพรวมใหมีประสิทธิภาพ รายจายตัดบัญชีและดอกเบี้ยจาย สูศูนยการพัฒนาการ (ตลาดสาขาปากคลอง)

สามารถขับเคลื่อนตลาดให (เฉพาะตลาดที่องคการตลาด เรียนรูทางดานการ (ตลาดสาขาหนองมวง)

เปนแหลงการเรียนรู ดําเนินการเอง) พัฒนาตลาด

3.3. พัฒนารายได

ตลาดสาขาใหเปนไป 2. โครงการพัฒนารายไดตลาดสาขาที่

ตามเปาหมาย องคการตลาดบริหารจัดการเอง 

งบประมาณ –ไมม-ี

(ตลาดสาขาตลิ่งชัน)

(ตลาดวสาขาบางคลา)

(ตลาดสาขาลําพูน)

(ตลาดสาขาปากคลอง)

(ตลาดสาขาหนองมวง)

ยุทธศาสตรที่ 4  สรางองคการตลาด 4.0 (งบประมาณ 200,000 บาท)

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ

4. องคการตลาดเกิดการ 4.1 จํานวนตลาดที่ไดรับ 4.1 จํานวน 3 ตลาด 4.1 พัฒนาองคกรสู 1. โครงการขยายเครือขายความรวมมือของ

พัฒนาดวยเทคโนโลยีและ การพัฒนาตลาดสินคาเกษตร 4.2 จํานวน 55 แหง ความเปนเลิศทางดาน องคการตลาดและพัฒนาตลาดใหเปนตลาด

นวัตกรรม จนเปนองคกรตน ปลอดภัย (Go Green Plus) 4.3 รอยละ 80 การสรางเครือขายตลาดGo Green Plus

แบบของการพัฒนาสู 4.2 จํานวนความสําเร็จ อยางยั่งยืน งบประมาณ 200,000 บาท

Market 4.0 ในการขยายตลาดเครือขาย 4.2 พัฒนาศูนยจัดเก็บ (แผนกประชาสัมพันธ  )

ความรวมของกระทรวงมหาดไทย ขอมูลและเปนศูนยรวม

4.3 รอยละของความสําเร็จตาม ดานดัชนีราคาสินคา

แผนการโครงการพัฒนาศูนยจัด

เก็บขอมูล  

เปาประสงค โครงการ

เปาประสงค โครงการ



 8

ยุทธศาสตรที่ 5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน (งบประมาณ  2,000,000 บาท) 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ

5. พัฒนาระบบบริหารจัด 1.คะแนนการประเมินภาพรวม Core Business 1.คะแนนการประเมิน 5.1 พัฒนาระบบการ 1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

การภายในใหเกิดประสิทธิ Enablers ภาพรวมการบริหารจัด กํากับดูแลกิจการที่ดี ธรรมาภิบาล งบประมาณ  -ไมมี-  

ภาพอยางยั่งยืนมีธรรมาภิบาล 1.1 การกํากับดูแลที่ดีและการนําองคกร การองคกร ไมนอยกวา 5.2 พัฒนาระบบการ (แผนกบริหารบุคคล)

และระบบการถายทอด 1.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ ระดับ 3.5 บริหารจัดการองคกร

องคความรู เพื่อใชประโยชน 1.3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2.รอยความสําเร็จของการ ใหมีประสิทธิภาพ 2. โครงการ การประชาสัมพันธและสรางภาพ

ในการดําเนินงานขององคกร 1.4 การมุงเนนลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย บริหารการปฏิบัติงานดานการ 5.3 พัฒนาองคความรู ลักษณองคกร งบประมาณ 2,000,000บาท

และมีการประชาสัมพันธ 1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประชาสัมพันธและเผยแพร และเพิ่มศักยภาพเพื่อ (แผนกประชาสัมพันธ)

องคกรใหเปนที่รูจัก 1.6 การบริหารทุนมนุษย ดําเนินการตามแผน ยกระดับองคกร

1.7 การจัดการความรูและนวัตกรรม รอยละ 100 5.4 ประชาสัมพันธ 3. โครงการความรับผิดชอบตอสังคมและ

1.8 การตรวจสอบภายใน องคกรใหเปนที่รูจัก สิ่งแวดลอม (CSR) 

2. การประชาสัมพันธและการสื่อสาร และเปนการประสาน งบประมาณ ใชงบประมาณรวมกับโครง

ทั้งภายในและภายนอกองคกรทั่ว ความรวมมือจากทุก การประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณองคกร 

ถึงผานชองทางที่หลากหลายตางๆ ภาคสวน ในดานการ 500,000 บาท (แผนกประชาสัมพันธ)

พัฒนาองคกรสูความ

เปนเลิศ 4. โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการองคกรตามแนวทาง สคร. 

งบประมาณ  -ไมมี-

(แผนกประชุมและยานพาหนะ)

(แผนกวางแผนและงบประมาณ)

(แผนกบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน)

(แผนกตรวจสอบภายใน)

(แผนกสารสนเทศ)

(แผนกบริหารบุคคล)

เปาประสงค โครงการ
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ยุทธศาสตรที่ 1

  พัฒนาตลาดดั้งเดิมเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย

กลยุทธ 1.1

เรงพัฒนาจากตลาดดั้งเดิม เพื่อใหเปนตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย และมีการซื้อขายผาน

ตลาดสาขาองคการตลาด



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
 10

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

1.โครงการพัฒนาตลาด 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตลาด ตลาดสาขาตลิ่งชัน เชิงปริมาณ : 1. รอยละความสําเร็จในการ กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการวางแผนจัดสรรพื้นที่ตลาด บางคลา 40,000.- ตลาดสาขาบางคลา

เดิมใหเปนตลาดสินคา ใหไดมาตรฐานตลาดเหมาะแก ตลาดสาขาบางคลา ดําเนินงานพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย      1.1 วางแผนการจัดสรรพื้นที่ตลาด ลําพูน 40,000.- ตลาดสาขาลําพูน

เกษตรปลอดภัย การเปนพื้นที่ในการกระจายสินคา ตลาดสาขาลําพูน รอยละ 100          -วางแผนแบงโซนการจัดสรรพื้นที่ตลาด โดยจัดแบงตลาดให

1.1 บางคลา 2. เพื่อจัดสรรพื้นที่ให เหมาะแก 2. จํานวนรานคาที่อยูใน Green Zone เปน Green  Zoning รวม 80,000

1.2 ลําพูน การจัดจําหนายและกระจายสินคา ไมนอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่          -แบงโซนตลาดตามมาตรฐานขององคการตลาด 

3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีขึ้นใหแก 3. รานคาผานเกณฑมาตรฐาน ไมนอยกวา          -ยายผูคากลับมาตามโซนที่ไดจัดสรรพื้นที่  

องคกร รอยละ 45 ของพื้นที่      1.2 แผนพัฒนาตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย

4. เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหแก 4. รานขายสินคาที่เกณฑออแกนิค ไมนอย          -รานคาที่ผานเกณฑมาตรฐานขั้นตน อาทิ GAP หรือ Q Sign

ชุมชนที่ ประกอบอาชีพดานเกษตร กวารอยละ 5 ของพื้นที่          -รานขายสินคาที่ผานเกณฑออแกนิค อาทิ IFOAM, 

ปลอดภัยและสินคาแปรรูปทาง 5. ตรวจสารพิษตกคาง อยางนอย Organic Thailand, PGS หรือมาตรฐานอื่นใดที่เทียบเทา

การเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ ไตรมาสละ 1 ครั้ง          -สินคาภายใน Green Zone ผานการตรวจสารพิษตกคาง

ประชาชนเสริมสรางความเขมแข็ง 6. ตลาดสาขาตองปราศจากโฟมและลดขยะ ในสินคา

ยั่งยืนใหแกเศรษฐกิจฐานรากตามแนว จากพลาสติกลงได ไมนอยกวารอยละ 20          -ตลาดขององคการตลาดรณรงคลดละเลิกการใชโฟม 

ทางของประชารัฐ และลดขยะจากพลาสติก

เชิงคุณภาพ : 1. พัฒนาตลาดสินคาเกษตร          -พัฒนาขอมูลดัชนีราคาสินคาเกษตรปลอดภัยหรือ

ปลอดภัยแลวเสร็จ จํานวน 3 ตลาด เกษตรอินทรียแลวเสร็จพรอมทั้งแสดงบนเว็บไซตขององคการตลาด

2.สามารถแบงโซนตลาดในสวนที่ตรวจรับแลว

ตามคูมือตลาดมาตรฐานขององคการตลาด

เชิงปริมาณ : สามารถจัดประชุมและหา กิจกรรมหลักที่ 2 : การดําเนินการหาแนวทางในการทําการตลาด

แนวทางในการทําการตลาด 1 ครั้ง        2.1 จัดประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการทําการตลาด 

          -วางแผนกิจกรรมการตลาดกอนเปดพื้นที่

เชิงคุณภาพ : ความสําเร็จในการดําเนินการ           -วางแผนกิจกรรมการตลาดหลังเปดพื้นที่

จัดทําแนวทางในการทําการตลาด           -วางแผนกิจกรรมทางการตลาดระหวางเปดพื้นที่

          -วางแผนการจัดสรรงบประมาณในการทํากิจกรรมทางการตลาด

เชิงปริมาณ : 1. รอยละความรูความเขาใจ กิจกรรมหลักที่ 3 : การพัฒนาสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย

ของผูเขารับการอบรมรอยละ 80          3.1 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อติดตอวิทยากร 

2. จํานวนเกษตรกรและผูประกอบการ ในการถายทอดความรู      

ที่เขารวมอบรม ไมนอยกวา 30 ราย      3.2 การจัดประชุมพรอมหนวยงานภาคีเครือขายเพื่อ

ดําเนินการจัดทําการอบรมหลักสูตรการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและผูประกอบการ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรผูผลิต และ 

ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพและ ผูประกอบภายในตลาด 

สามารถยกระดับการผลิตสินคาทางการเกษตร       3.3 เตรียมความพรอม จัดสถานที่ในการฝกอบรม

ใหปลอดภัย จัดทําตารางกําหนดการตามหลักสูตรการอบรมใหเกษตรกร

และผูประกอบการภายในตลาด  

เชิงปริมาณ :  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมหลัก 4 : สรุปผลการดําเนินโครงการเสนอผูอํานวยการ

จํานวน 1 ชุด

เชิงคุณภาพ :  สามารถนําผลการดําเนินงาน

ไปปรับใชไดในปถัด    

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

2.โครงการพัฒนาศูนย 1.เพื่อใหตลาดสาขาตลิ่งชันเปนศูนย ตลาดสาขาตลิ่งชัน เชิงปริมาณ : มีจํานวนผูประกอบการที่ กิจกรรมหลักที่ 1 : บริหารจัดการพื้นที่ตลาดโซนตลาดริมน้ํา 200,000 ตลาดสาขาตลิ่งชัน

กระจายสินคาเกษตร กลางในการเชื่อมโยงและกระจาย สนใจติดตอลงทะเบียนขอเชาพื้นที่ไม      1.1  แผนสรรหารานคาผูประกอบการ

ปลอดภัยกรุงเทพมหานคร สินคาเกษตรปลอดภัยและสินคาแปรรูป นอยกวารอยละ 50 ของพื้นที่ตลาด ที่สนใจขายสินคาเกษตรปลอดภัยบริเวณตลาดโซนริมน้ํา 

ใหมีมาตรฐานและเสริม จากผลผลิต ทางการเกษตร สินคาโอทอป โซนริมน้ํา      

สรางรายไดใหองคกร ในพื้นที่และในกลุมจังหวัดใกลเคียง 

2. เพิ่มชองทางการตลาดทั้งการคาขาย เชิงคุณภาพ : มีจํานวนรานคาที่เชาพื้นที่

และการทองเที่ยวใหแกผูประกอบการ และทําการคาขายจริง ไมนอยกวารอยละ 

ชุมชนดานเกษตรปลอดภัยและสินคาเกษตร 40 ของพื้นที่ตลาดโซนริมน้ํา 

แปรรูป ยกระดับรายไดของประชาชน 

รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืน เชิงปริมาณ : ตลาดโซนริมน้ํามีความ       1.2  วางแผนการจัดสรรพื้นที่ตลาดโซนริมน้ํา

ใหแกชุมชน พรอมในการบริหารจัดการพื้นที่ แบงโซน          -วางแผนแบงโซนการจัดสรรพื้นที่ตลาด โดยจัดแบง

3. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและ แบงลอค ขีดสีตีเสนชัดเจน ในวันเปด หมวดหมูสินคาและผลิตภัณฑใหชัดเจน เพื่อใหสะดวกตอ  

เสริมสรางรายไดใหแกองคการตลาด ตลาด รอยละ 80 กระบวนการพัฒนาตลาดใหไดมาตรฐานตอไป

และกระทรวงมหาดไทย

4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตลาด เชิงคุณภาพ : สามารถจัดสรรรานคา

ใหมีมาตรฐานตลาดสุขอนามัยตามหลักเกณฑ ผูประกอบการเขาพื้นที่ตลาดไดอยางถูกตอง

ของการประเมินตลาดมาตรฐาน

5. เพื่อยกระดับตลาดใหเปนแหลงทองเที่ยว เชิงปริมาณ : ดําเนินกิจกรรมทางการ       1.3  ดําเนินการหาแนวทางในการทําการตลาด

และเปนศูนยการเรียนรูใหชุมชนอยางยั่งยืน  ตลาดไดตามแผนไมนอยกวารอยละ 50 บริเวณตลาดโซนริมน้ํา 

เชิงคุณภาพ : มีแผนกิจกรรมสงเสริม

การตลาดตลอดทั้งปงบประมาณ เพื่อ

สรางการรับรู สรางรายไดและกระตุน

ยอดขาย โดยสามารถจัดกิจกรรมตาม

แผนไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ :  มีจํานวนเกษตรกร      1.4 การพัฒนาสงเสริมสินคาดานเกษตรปลอดภัย

ผูประกอบการ ผูที่สนใจ ที่เขารวมอบรม          -ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ    

ไมนอยกวา รอยละ50 จากจํานวนรานคา เพื่อติดตอวิทยากร ในการถายทอดความรู   

บริเวณตลาดโซนริมน้ําทั้งหมด         -เตรียมความพรอม จัดสถานที่ในการฝกอบรม จัดทํา

กําหนดการตามหลักสูตรการอบรมใหเกษตรกรผูประกอบการ 

เชิงคุณภาพ :  เกษตรกรและผูประกอบการ และประชาชนผูที่สนใจ ทราบ

ที่ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ         -การจัดประชุมพรอมหนวยงานภาคีเครือขาย 

สามารถนําความรูความเขาใจที่ไดรับ เพื่อดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 

ไปพัฒนายกระดับสินคาภายในตลาดโซน การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรผูผลิตและ 

ริมน้ําใหเปนสินคาเกษตรปลอดภัยที่ ผูประกอบภายในตลาด เพื่อพัฒนาความรูและวิชาชีพ 

มีคุณภาพตอไป ยกระดับคุณภาพตลาด โดยมีการประเมินความรูความเขาใจ

ผูเขารับการอบรม

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

เชิงปริมาณ : มีจํานวนผูประกอบการ กิจกรรมหลัก 2 : บริหารจัดการพื้นที่ตลาดในโซนตลาดชั้นเดียว 

ที่สนใจติดตอสอบถามลงทะเบียน      2.1 แผนสรรหาและประชาสัมพันธรานคาที่ตลาดสินคา

ขอเชาพื้นที่ไมนอยกวารอยละ 20 เกษตรปลอดภัยบริเวณตลาดชั้นเดียว

ของพื้นที่ตลาดชั้นเดียว

เชิงคุณภาพ : มีจํานวนรานคาที่เชาพื้นที่

และทําการคาขายจริงเพิ่มขึ้นในอัตรา        

รอยละ 10 ของจํานวนรานคาในตลาด

ชั้นเดียว        

เชิงปริมาณ : ตลาดชั้นเดียวมีความพรอม       2.2 วางแผนการจัดสรรพื้นที่ตลาดชั้นเดียว

ในการบริหารจัดการพื้นที่ แบงโซน -วางแผนแบงโซนการจัดสรรพื้นที่ตลาด โดยจัดแบงสินคา

แบงลอค ขีดสีตีเสนชัดเจนในวันเปดตลาด และผลิตภัณฑใหชัดเจน เพื่อใหสะดวกตอกระบวนการ

ชั้นเดียว รอยละ 80 พัฒนาตลาดใหไดมาตรฐานตอไป

เชิงคุณภาพ : สามารถจัดสรรรานคา

ผูประกอบการเขาพื้นที่ตลาดชั้นเดียวได

อยางถูกตอง

เชิงปริมาณ : มีจํานวนผูประกอบการที่ กิจกรรมหลัก 3 : บริหารจัดการพื้นที่ตลาดในโซนตลาด

สนใจติดตอสอบถามลงทะเบียนขอเชา  ชั้น 1 ของอาคาร 6 ชั้น

พื้นที่ ไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่       3.1 แผนสรรหาและประชาสัมพันธรานคาที่ตลาด

ตลาด ชั้น 1 ของอาคาร 6 ชั้น สินคาเกษตรปลอดภัยบริเวณตลาดชั้น 1 ของอาคาร 6 ชั้น

เชิงคุณภาพ : มีจํานวนรานคาที่เชาพื้นที่

และทําการคาขายจริงเพิ่มขึ้นในอัตรา 

รอยละ 5 ของจํานวนรานคาในตลาด 

ชั้น 1 ของอาคาร 6 ชั้น

เชิงปริมาณ :  ตลาดโซนริมน้ําสามารถ กิจกรรมหลัก 4 : พัฒนาและปรับปรุงตลาดตามหลักเกณฑ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินผล การประเมินมาตรฐานตลาด

ในปแรก ไดรอยละ 50      4.1 วางแผนพัฒนาปรับปรุงตลาดโซนริมน้ําใหผานตาม

เกณฑมาตรฐานในป 2563

เชิงคุณภาพ :  ตลาดมีการขับเคลื่อน

กิจกรรมในดานตางๆ เพื่อมุงไปสูการเปน

ตลาดมาตรฐาน

ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

จํานวนเงินวัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

เปาหมาย/ตัวชี้วัด



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

เชิงปริมาณ :  มีจํานวนผูประกอบการ       4.2 วางแผนการอบรมดานมาตรฐานตลาดสุขอนามัย 

ของตลาดโซนริมน้ํา สนใจเขารวมการ และพัฒนาผูประกอบการดานอาชีพ

อบรมความรู รอยละ 50 ของจํานวน

รานคาทั้งหมดโซนริมน้ํา     

เชิงคุณภาพ :  ผูประกอบการบริเวณ

ตลาดโซนริมน้ํา ไดรับการอบรมความรู

อยางนอย 1 ครั้ง/ป

เชิงปริมาณ :  มีจํานวนผูประกอบการ       4.3 จัดฝกอบรมและซอมดับเพลิง 

ของตลาดโซนริมน้ํา สนใจเขารวมการ

อบรมความรู รอยละ 50 ของจํานวน

รานคาทั้งหมดโซนริมน้ํา     

เชิงคุณภาพ :  ผูประกอบการบริเวณ

ตลาดโซนริมน้ํา ไดรับการอบรมความรู

อยางนอย 1 ครั้ง/ป

เชิงคุณภาพ : ตลาดมีแผนในการบริหาร กิจกรรมหลัก 5 : การเสริมสรางรายไดใหองคการตลาด

จัดการตลาดใหเกิดรายไดและลดคาใชจาย อยางยั่งยืน

      5.1 การจัดทําแผนการสรางรายได/ ลดคาใชจาย

เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมการหารายได        5.2 จัดกิจกรรมการหารายไดเพิ่มในสวนของ

และเพิ่มชองทางการหารายไดใหกับตลาด แผงการคาใหกับตลาดโซนริมน้ํา

เชิงคุณภาพ : ตลาดมีรายไดเพิ่มขึ้นขึ้น

เชิงปริมาณ : ประหยัดคาใชจายของ       5.3 วางแผนการลดคาใชจายดําเนินงาน

ตลาด ไดดีขึ้นจากเดิมรอยละ 20

เชิงคุณภาพ : ตลาดมีแผนการใช

งบประมาณอยางคุมคา

กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงานชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด
ไตรมาสที่ 1

จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
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ยุทธศาสตรที่ 2

เปนกลไกผลักดันเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระจายสินคาชุมชนผานชองทางตลาดกายภาพ

กลยุทธ 2.1

เรงสรางกลไกการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจฐานราก
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

1. โครงการสรางรายไดใหแก 1. สรางงานสรางรายไดใหแก 1. ชองทางโมเดิรนเทรด เชิงปริมาณ : 1.จํานวนสินคา OTOP (SKU) กิจกรรมหลักที่ 1 : ดําเนินการจัดหาสินคา OTOP 3,605,600.- แผนกกิจการพิเศษ

เกษตรกรในชุมชนผูผลิตสินคา กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร ไดแก Tesco lotus, Big C เพิ่มขึ้นไมนอยกวาป 2562 รายการใหมเพิ่มเติม 

 OTOP 2. สรางโอกาสในการนํา 2.หนวยงานรัฐของสังกัด 2.จํานวนรายไดจากการขายสินคา OTOP  

สินคา OTOP ออกสูในชอง กระทรวงมหาดไทย ไมนอยกวา 3.85 ลานบาท 

ทางตางๆ ใหเปนที่รูจักมาก 3.มหกรรมสินคาเกษตร

ยิ่งขึ้น ปลอดภัยขององคการตลาด เชิงคุณภาพ : 1.สามารถจัดหาสินคาไดครบ

3. สงเสริมการพัฒนา 4.มหกรรมสินคาทั่วไป ตามจํานวนที่กําหนด

ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ 5.ชองทางสงออก 2.รายไดจากการขายสินคาเปนไปตาม

ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เปาหมายที่กําหนด

4. สงเสริมความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของชุมชนใน เชิงปริมาณ : สามารถนําเสนอสินคาในชอง กิจกรรมหลักที่ 2 : นําเสนอสินคาในชองทางตางๆ

กระบวนการผลิตสินคา ทางใหมไดมากกวา 1 ชองทาง รวมถึงการเขารวมออกบูธ Road Show ทั้งในประเทศ

และพัฒนาผลิตภัณฑใหได และตางประเทศ

มาตรฐาน เพื่อใหสอดคลอง เชิงคุณภาพ : สามารถนําเสนอสินคาตาม

กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชองทางตางๆไดตามเปาหมายที่กําหนด

ในทองถิ่น

เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาโมเดิรนเทรดที่ กิจกรรมหลักที่ 3 : ดําเนินการจําหนายสินคาในชอง

จัดจําหนายไมนอยกวาป 2562 ทางตางๆ 

     1.ชองทางโมเดิรนเทรด ไดแก Tesco lotus,Big C 

เชิงคุณภาพ : สามารถจําหนาย จัดสินคาได      2.ชองทางหนวยงานรัฐของสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ตามจํานวนสาขาที่กําหนด      3.ชองทางมหกรรมสินคาเกษตรปลอดภัย 

(Green Market By AORTOR), มหกรรมสินคาทั่วไป

เชน งาน OTOP midyear  

     4.ชองทางสงออก 

ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

2. โครงการสรางรายไดผาน 1. เพื่อเพิ่มชองทางการสราง 1. ชองทางโมเดิรนเทรด เชิงปริมาณ : 1. รายไดจากการจําหนาย กิจกรรมหลัก 1 : ดําเนินการจัดหาและผลิตสินคา 700,000.- แผนกกิจการพิเศษ

การสรางตราสินคา (Branding) รายไดใหแกเกษตร/วิสาหกิจชุมชน ไดแก Tesco lotus, Big C ไมต่ํากวา 1 ลานบาท สําหรับผลิตเปนสินคาภายใตตราสินคาของ

“อต. Select” 2.เพื่อใหเกษตร/วิสาหกิจชุมชน 2.หนวยงานรัฐของสังกัด 2.จํานวนสินคาที่ผลิตไมนอยกวา 10 รายการ องคการตลาด 

มีชองทางจําหนายผลผลิตเพิ่มขึ้น กระทรวงมหาดไทย 3.รายงานสรุปผลการประชุมจํานวน 1ชุด 

3.เพื่อใหเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 3.มหกรรมสินคาเกษตร

มีการวางแผนการผลิตใหสอดคลอง ปลอดภัยขององคการตลาด เชิงคุณภาพ : 1. สินคาภายใตตราสินคา

กับความตองการของตลาดและ 4.ชองทางสงออก อต. Select เปนที่รูจักของผูบริโภคในวงกวาง 

มีการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 5 ชองทางตลาดออนไลน 2.ขอมูลที่ไดสามารถนําไปปรับใชใน

ผลผลิตที่ดี การดําเนินงานครั้งตอไป  

4.เพื่อใหสินคาซึ่งเปนผลผลิต

จากเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนเปน เชิงปริมาณ : การจัดงานแถลงขาวเปดตัวตรา กิจกรรมหลัก 2 : ดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อ

ที่รูจักของผูบริโภคในวงกวาง สินคาจํานวน 1 ครั้ง สรางการรับรูตราสินคาขององคการตลาด

เชิงคุณภาพ : เปนที่รูจักของประชาชนในวง

กวาง

เชิงปริมาณ : จัดหาและผลิตสินคาของ กิจกรรมหลัก 3 : นําเสนอสินคาในชองทางตางๆ

องคการตลาดไดตามชวงเวลาที่กําหนด รวมถึงการเขารวมออกบูธ Road Show ทั้งในประเทศ

และตางประเทศ 

เชิงคุณภาพ : สามารถจัดหาและผลิตสินคา

แบรนดองคการตลาดไดตามเปาหมาย

เชิงปริมาณ : จํานวนสาขาโมเดิรนเทรดที่ กิจกรรมหลัก 4 : ดําเนินการจําหนายสินคาในชอง

จัดจําหนายไมต่ํากวา 10 สาขา ที่อยูใน ทางตางๆ

แหลงทองเที่ยว

เชิงคุณภาพ : สามารถจําหนายจัดสินคาไดตาม

จํานวนที่กําหนด

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

3. โครงการ ตอบสนอง 1.เพื่อรองรับนโยบายจากรัฐบาล องคการตลาด เชิงปริมาณ : สามารถตอบสนองนโยบายได กิจกรรมหลัก 1 : รับนโยบายจากรัฐบาลและ 400,000.- แผนกกิจการพิเศษ 

นโยบายเรงดวนรัฐบาลและ และกระทรวงมหาดไทยในการ สํานักงานใหญ ไมนอยกวา รอยละ 70 กระทรวงมหาดไทยเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ประชาชน 

กระทรวงมหาดไทย ชวยเหลือ เกษตรกรประชาชนทุก ทุกสายอาชีพในการ ระบายสินคาลนตลาด

สาขาอาชีพ เชิงคุณภาพ : สามารถตอบสนองนโยบาย        1.1 ดําเนินโครงการตามนโยบายที่ไดรับ

2.เพื่อใหองคการ ตลาดเปน ไดตามกําหนดเวลา จากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

หนวยงานที่ แข็งแกรงภายใต         1.2 สรุปผลการชวยเหลือโครงการตามนโยบาย

สังกัดของกระทรวงมหาดไทย

3.เพื่อสรางงาน สรางรายไดเพิ่ม 

ใหกับชุมชนประชาชน เกษตรกร

ผูมีรายไดนอย

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

4. โครงการมหกรรมสินคา 1.เพื่อใหประชาชนทั่วไปใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง เชิงปริมาณ : รายงานผลการประชุมทบทวน กิจกรรมหลัก 1 : ดําเนินการประชุมคณะทํางานเพื่อ 400,000.- แผนตลาด

อาหารปลอดภัย Green Market ทองถิ่นไดมีโอกาสเขาถึงสินคา  ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง โครงการ จํานวน 1 ชุด ทบทวนโครงการนําเสนอผูอํานวยการองคการตลาด และจัดสงสินคา

By AORTOR อุปโภคบริโภคราคาเปนธรรม เหนือ และภาคใตหรือ

ชวยลดภาระคาครองชีพ ภาคตะวันออก เชิงคุณภาพ : ขอมูลที่ไดจากการทบทวนใน

2.เพื่อจัดหาชองทางการจําหนาย ที่ประชุมสามารถนํามาปรับใชไดในปถัดไป

สินคาใหกับผูประกอบการผูผลิต

สินคา วิสาหกิจชุมชน สินคา เชิงปริมาณ : ดําเนินงานตามแผน รอยละ 80 กิจกรรมหลัก 2 : การดําเนินงานมหกรรมสินคา

ภูมิปญญาทองถิ่นและผลิตภัณฑ อาหารปลอดภัย Green Market By AORTOR

3.เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ เชิงคุณภาพ : ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนที่    2.1 จัดทําราง TOR เพื่อคัดสรรผูดําเนินงานเพิ่มเติม

องคการตลาด กําหนด    2.2 ราง MOU ในการสรรหาผูดําเนินงาน

4.เพื่อระบายสินคาเกษตรที่    2.3 ประกาศสรรหาผูดําเนินงานและจัดทํา MOU 

ลนตลาด    2.4 วางแผนจัดงานประจําปงบประมาณ 

   2.5 ลงพื้นที่เพื่อประสานงานและสํารวจพื้นที่

   2.6 ลงพื้นที่จัดงาน และติดตามผลการดําเนินงาน

ความพึงพอใจผูเขารวมงาน (แบบสอบถาม)

เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมหลัก 3 : รายงานผลการดําเนินงานเสนอ

จํานวน 1 ชุด ผูอํานวยการองคการตลาด

   3.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน 

เชิงคุณภาพ : รายงานมีเนื้อหาครอบคลุม    3.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําป

ผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

5. โครงการพัฒนาและรักษา 1.เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ 1. เรือนจําและทัณฑสถาน เชิงปริมาณ : 1. ไมนอยกวา 5 แหง กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดทําใบเสนอราคาเพื่อเสนอ งบประมาณใช แผนกตลาดและ

มาตรฐานคุณภาพความพึงพอใจ สินคาและการจัดสงใหมี 2. โรงเรียน 2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ ราคาเรือนจํา รวมกับโครงการ จัดสงสินคา

สินคาขององคการตลาด ประสิทธิภาพ และเปนไปตาม 3. โรงพยาบาล ไมนอยกวารอยละ 80/ป   1. ขออนุมัติการเสนอราคาจากผูอํานวยการ, ตอบสนองนโยบาย 

มาตรฐาน 4. หนวยงานทหาร เสนอราคาเรือนจํา และทัณฑสถาน,พรอมทําสัญญา เรงดวนรัฐบาลและ 

2.เพื่อสามารถรักษาฐานลูกคา 5. หนวยราชการทั่วไป   เชิงคุณภาพ :  คุณภาพของสินคาที่ไดดําเนิน จะซื้อจะขายอาหารดิบ กระทรวงมหาดไทย 

เดิมได และเพิ่มรายไดให การตรวจไดมาตรฐานตามที่กําหนด

กับองคการตลาด 

เชิงปริมาณ : จํานวนพื้นที่เรือนจําเพื่อเขา กิจกรรมหลักที่ 2 : กําหนดพื้นที่ในการเขา

ไปตรวจสอบคุณภาพสินคา เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินคา

  1.กําหนดพื้นที่เขาตรวจสอบ

เชิงคุณภาพ : สามารถเขาตรวจพื้นที่ไดตาม   2.กําหนดรายละเอียด คุณลักษณะ มาตรฐานสินคา

หลักเกณฑที่กําหนดไว  ที่เขาตรวจ

เชิงปริมาณ : ดําเนินการสุมตรวจเรือนจําตาม กิจกรรมหลัก 3 : ดําเนินการลงพื้นที่ในแตละภูมิภาคที่

จํานวนที่กําหนด จะเขาตรวจ(สุมตรวจ)

เชิงคุณภาพ : คุณภาพของสินคาในเรือนจําเปน

ไปตามคุณลักษณะตรงตามมาตรฐานที่กําหนด

เชิงปริมาณ : ความพึงพอใจในการจัดสงเครื่อง กิจกรรมหลัก 4 : จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจใน

อุปโภคบริโภคเทียบเทารอยละ 80 การจัดสงเครื่องอุปโภคบริโภค

เชิงคุณภาพ : ผลประเมินความพึงพอใจสามารถ

นํามาปรับใชในการดําเนินการครั้งตอไปได

เชิงปริมาณ : ไดรายงานผลการดําเนินงาน กิจกรรมหลัก 5 : สรุปผลและรายงานผลการ

การดําเนินงานใหผูบริหารทราบ

เชิงคุณภาพ : สามารถนําปญหาที่เกิดขึ้นมา

ปรับปรุงแกไขในการดําเนินงานปตอไป

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 3

สรางมาตรฐานตลาดตนแบบและเปนศูนยการเรียนรูการสรางตลาดกายภาพ

กลยุทธ 3.1

พัฒนาตลาดใหไดมาตรฐาน

กลยุทธ 3.2 

สรางระบบการถายทอดองคความรู สูศูนยการพัฒนาการเรียนรูทางดานการพัฒนาตลาด
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

1.โครงการพัฒนาตลาดสาขา 1. เพื่อใหตลาดสาขาขององคการตลาด ตลาดสาขาบางคลา เชิงปริมาณ : จํานวนตลาดสาขา กิจกรรมหลักที่ 1 :  พัฒนาและปรับปรุงตลาดสาขาตาม ตลาดสาขาบางคลา 

และมาตรฐานตลาดสาขา ผานเกณฑมาตรฐานตลาดและ จ.ฉะเชิงเทรา ผานเกณฑมาตรฐาน 5 สาขา หลักเกณฑประเมินมาตรฐาน บางคลา 80,000.-

ไดรับการรับรองมาตรฐาน        1.1 วางแผนพัฒนาปรับปรุงตลาดใหผาน  ตามเกณฑ ลําพูน 80,000.- ตลาดสาขาลําพูน 

2. เพื่อพัฒนาตลาดใหถูกสุขอนามัย ตลาดสาขาลําพูน เชิงคุณภาพ : ความสําเร็จในการพัฒนา มาตรฐานในป 2563 ตามขอกําหนดของตลาดสาขา รวม 160,000.-

3. เพื่อเปนศูนยการพัฒนาผูประกอบการ จ.ลําพูน ตลาดใหไดรับการรับรองมาตรฐานตาม แตละตลาด ตลาดสาขาปากคลอง

เรียนรูทางดานการพัฒนาตลาด ขอกําหนดหลักเกณฑการประเมินผล

ตลาดสาขาปากคลอง ตลาดสาขาหนองมวง

จ.กรุงเทพมหานคร เชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจ กิจกรรมหลักที่ 2 : ดําเนินการจัดอบรมพัฒนาผูประกอบการ

ของผูประกอบที่เขารับการพัฒนา อาหารสูมาตรฐานตลาดสุขอนามัย และพัฒนาผูประกอบการ

ตลาดสาขาหนองมวง ไมนอยกวา 80 ดานอาชีพ      

จ.ลพบุรี

เชิงคุณภาพ : จํานวนผูประกอบการ

ตลาดสาขาไดรับการพัฒนา 

อยางนอยตลาดสาขาละ 1 ครั้ง

เชิงปริมาณ : รอยละความเขาใจใน กิจกรรมหลักที่ 3 : การฝกอบรมและซอมดับเพลิง

การฝกอบรมและซอมดับเพลิง

 ไมนอยกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ : มีการจัดฝกอบรมและ

ซอมดับเพลิง อยางนอย 1 ครั้งตอป

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

2. โครงการพัฒนารายไดตลาด 1. เพื่อพัฒนา ผูประกอบการใหมี ความรู ตลาดสาขาบางคลา เชิงปริมาณ : 1. กําไร(ขาดทุน)จากการ กิจกรรมหลักที่ 1:  บริหารพื้นที่เชาตลาดสาขา - ตลาดสาขาบางคลา

สาขาที่องคการตลาดบริหาร และความ เขาใจเกี่ยวกับการ พัฒนาตลาด จ.ฉะเชิงเทรา ดําเนินงานขาดทุน ไมนอยกวา 2.9 ลานบาท      1.1  จัดทําแผนการ ทํา/ตอ สัญญา

จัดการเอง ใหได มาตรฐาน (EBITDA)      1.2 จัดทําการปรับปรุงคาน้ําไฟใหสะทอนความ ตลาดสาขาลําพูน 

2.เพื่อใหผูประกอบการ ของตลาดสาขา ตลาดสาขาลําพูน 2. มีอัตราผูเชาแผง ไมนอยกวารอยละ 80 เปนจริงและเปนไปตามระเบียบขอกฎหมาย

ขององคการตลาดตระหนักและสราง จ.ลําพูน      1.3 จัดทําบัญชีคุมแผงคา พื้นที่เชา และ มิเตอรน้ําไฟ ตลาดสาขาปากคลอง  

ตลาดใหเปนตาม หลักเกณฑและ ขอกําหนด เชิงคุณภาพ : การจัดทํางบประมาณของสาขา     1.4 จัดทําแผนการปรับคาเชา

ตลาดสาขาปากคลอง  ใหสอดคลองกับแผนการลดการขาดทุน      1.5 จัดทํามาตรการใชทรัพยากรอยางคุมคา ตลาดสาขาหนองมวง 

จ.กรุงเทพฯ      1.6 ประชาสัมพันธหาผูเชาใหเขามาเชาพื้นที่

ตลาดสาขาหนองมวง เชิงปริมาณ : ความสามารถในการหารายได กิจกรรมหลัก 2 : จัดกิจกรรมหารายไดเพิ่มใหกับ

จ.ลพบุรี เพิ่มของแตละตลาดสาขา ตลาดสาขา

เชิงคุณภาพ : กําไรสุทธิเปนไปตามเปาหมาย

ที่กําหนดไวในแตละสาขา

เชิงปริมาณ : ลดคาใชจายในการดําเนินงาน กิจกรรมหลัก 3 : วางแผนการลด คาใชจายดําเนินงาน

ลงไมนอยกวารอยละ 5 >ตามมาตรวัด       3.1 จัดทํางบประมาณของสาขาให สอดคลอง 

      3.2 วางแผนการควบคุมการลดงบดําเนินการ

เชิงคุณภาพ : มีแผนในการลดคาใชจาย

ในการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 4

สรางองคการตลาด 4.0

กลยุทธ 4.1

พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศทางดานการสรางเครือขายตลาดอยางยั่งยืน
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

1. โครงการขยายเครือขายความ 1.เพื่อยกระดับตลาดเกษตร ตลาดที่อยูในความดูแลของ เชิงปริมาณ : จํานวนตลาดที่เปนเครือขาย กิจกรรมหลัก 1 :  พัฒนาเกณฑการประเมินความพรอม 200,000.- แผนกประชาสัมพันธ

รวมมือขององคการตลาดและ ปลอดภัยใหมีมาตรฐานสูงขึ้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ความรวมมือทั้งหมด 55 แหง ตลาดเครือขายความรวมมือ 

พัฒนาตลาดใหเปนตลาด ไปสูตลาดสีเขียวหรือ ตามเทศบาลตางๆ     1.1 ดําเนินการสรางความรวมมือกับตลาดเครือขาย แผนกอื่นๆที่เกี่ยวของ

Go Green Plus Green Market   เชิงคุณภาพ : หนวยงานเปาหมายทั้งสองฝาย            1.1.1 หนวยงานทั้ง 3 ฝายรวมลงนามบันทึก

2.เพื่อผลักดันสินคาเกษตรปลอด  รวมลงนามบันทึกขอตกลง ขอตกลง

สาร,อาหารปลอดภัยและสินคา     1.2 ประเมินความพรอมตลาดเครือขายและจัดทํา

แปรรูปทางการเกษตร ใหมีชอง แผนพัฒนา

ทางกระจายสูทองตลาด เปน     1.3 ดําเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาตลาดเครือขาย

การเพิ่มรายไดใหกับประชาชน

เสริมสรางความเขมแข็ง ยั่งยืน เชิงปริมาณ : 1. ตลาดที่รวมพัฒนาตองลดขยะ กิจกรรมหลัก 2 :  รณรงคเลิกใชโฟม และลดการใช

ใหแกเศรษฐกิจฐานรากตามแนว จากพลาสติกลงไดไมนอยกวารอยละ 40 พลาสติกภายในตลาดที่อยูในตลาดเครือขายความรวมมือ

ทางของประชารัฐ ตามหลัก 2. ตลาดที่รวมพัฒนาตองปราศจากโฟม     2.1 ตลาดที่รวมพัฒนาตองลดขยะจากพลาสติกลง

ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเทารอยละ 100 ไดไมนอยกวา 

3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหดีขึ้น แข็งแรง หาง เชิงคุณภาพ :  1. มีการเก็บขอมูลกอนและ

ไกลโรค จากการลดปริมาณการ หลังเริ่มโครงการ

ใชวัสดุที่เปนอันตรายตอการ

อุปโภคอาหาร เชิงปริมาณ : 1.จํานวนรานคา Green Shop กิจกรรมหลักที่ 3 : ดําเนินการสงเสริมตลาดในเครือขาย

4.รณรงคงดใชโฟมและพลาสติก ไมต่ํากวา 50 ราน ความรวมมือ ใหมี Green Shop และ Organic Shop 

ในการบรรจุสินคาอาหารในตลาด 2. จํานวนรานคา Organic Shop 

เพื่อลดปญหาขยะ ไมต่ํากวา 30 ราน 

5.เพื่อสงเสริมใหตลาดตางๆที่เขา

รวมโครงการ เปนตนแบบสงเสริม เชิงคุณภาพ : 1. สินคาที่อยูใน Green Shop

การใชวัสดุจากธรรมชาติในการ ตองมีมาตรฐานอยางนอย GAP หรือ Q Sign 

บรรจุผลิตภัณฑอาหารหรือสินคา หรือมาตรฐานอื่นใดที่เทียบเทา

และเปนจุดเดนของจังหวัด 2. สินคาที่อยูใน Organic Shop ตองมีการ

6.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ รับรองมาตรฐานสินคาออรแกนิค อาทิ IFOAM, 

ดานการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ Organic Thailand, PGS หรือมาตรฐานอื่นใด

จากธรรมชาติ ในจังหวัดตางๆ ที่เทียบเทา

7.เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการผลิตวัสดุบรรจุ เชิงปริมาณ : สรุปผลการดําเนินงาน 1 ชุด กิจกรรมหลักที่ 4 : สรุปผลการดําเนินงานเสนอ

ภัณฑที่มีความปลอดภัยมาใช ผูอํานวยการ

ในการหีบหอสินคาอาหารใหคง เชิงคุณภาพ : สามารถนําผลสรุปเพื่อมาใช

ความสดใหม สะอาด กอนที่จะ ในการพัฒนาขั้นตอนการดําเนินงานในปตอไป

มีการกระจายสินคาไปสูผูบริโภค

หรือลูกคาตอไป

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 5

ปรับปรุงการบริหารจัดการภายใน

กลยุทธ 5.1

พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี

กลยุทธ 5.2 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

1. โครงการพัฒนาระบบการ 1. เพื่อพัฒนาความรู เพิ่มศักยภาพของ องคการตลาด เชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจของ กิจกรรมหลักที่ 1 : จัดกิจกรรมประกวดสื่อเพื่อเผยแพร - แผนกบริหารบุคคล

บริหารจัดการธรรมาภิบาล ผูบริหารและพนักงานในการดําเนินงาน พนักงานในการจัดกิจกรรมโครงการ การกํากับกิจการที่ดีขององคการตลาดดานตางๆอาทิ 

ที่มีคุณธรรมและความโปรงใส จนสามารถ ไมนอยกวารอยละ 80 ดานธรรมาภิบาล ดานความโปรงใส ดานคุณธรรม

นําความรูที่ไดรับมาพัฒนาจนเกิดเปน จริยธรรมดานสิ่งแวดลอม

กลไกที่นําไปสูการยกระดับคุณธรรม เชิงคุณภาพ : มีสื่อประชาสัมพันธเพื่อใชใน

และความโปรงใสของ อต. การดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการกํากับ  

2. เพื่อพัฒนาและเสริมสรางชองทางให กิจการที่ดีของ อต.

ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบดูแลการดําเนินงานของ เชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจของ กิจกรรมหลักที่ 2 : จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ

องคการตลาด เกิดกระบวนการมีสวน พนักงานในการจัดกิจกรรมโครงการ ตานทุจริตในวันคลายวัน สถาปนา อต.

รวมในการสรางคุณธรรมและความ ไมนอยกวารอยละ 80

โปรงใสรวมกัน

3. เพื่อสงเสริมใหหลักธรรมาภิบาล เชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมประกาศ

คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส เจตนารมณตานการทุจริตในวันคลาย

ใหเปนวัฒนธรรมองคกร วันสถาปนา อต.ประสบผลสําเร็จ 

ตามระยะเวลาที่กําหนด

เชิงปริมาณ : รอยละของการรับรูคูมือการ กิจกรรมหลักที่ 3 : เผยแพร คูมือ และสื่อตามชองทาง

กํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2562 ขององคการตลาด 

ไมนอยกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ : ดําเนินการเผยแพรคูมือภายใน

ไตรมาสแรกปงบประมาณ 2562

เชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจของ กิจกรรมหลักที่ 4 : จัดกิจกรรมตลาดสาขาทําบุญตักบาตร

พนักงานในการจัดกิจกรรมโครงการ วันสําคัญทางศาสนา

ไมนอยกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมตลาดสาขาทําบุญ

ตักบาตรวันสําคัญทางศาสนาประสบผลสําเร็จ

ตามระยะเวลาที่กําหนด

เชิงปริมาณ : รอยละความพึงพอใจของ กิจกรรมหลักที่ 5 : จัดกิจกรรมฟงเทศน ฟงธรรม

พนักงานในการจัดกิจกรรมโครงการ องคการตลาด สํานักงานใหญ ในวันสําคัญทางศาสนา

ไมนอยกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมฟงเทศน ฟงธรรม

สนง. ใหญ ในวันสําคัญทางศาสนา 

ประสบผลสําเร็จตามระยะ เวลาที่กําหนด

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

เชิงปริมาณ : รอยละความรูความเขาใจของ กิจกรรมหลักที่ 6 : จัดกิจกรรมอบรมพัสดุใหกับ

พนักงานในการจัดกิจกรรมโครงการ เจาหนาที่พัสดุ และทุกแผนก ในองคกร

ไมนอยกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมอบรมพัสดุใหกับ

เจาหนาที่พัสดุ และทุกแผนกในองคกร 

ประสบผลสําเร็จตามระยะ เวลาที่กําหนด

เชิงปริมาณ : รอยละความรูความเขาใจของ กิจกรรมหลักที่ 7 : จัดกิจกรรมอบรมสงเสริม ธรรมาภิบาล

พนักงานในการจัดกิจกรรมโครงการ และสรางความรู ความเขาใจในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ไมนอยกวารอยละ 80

เชิงคุณภาพ : จัดกิจกรรมอบรมสงเสริม

ธรรมาภิบาล และสรางความรูความเขาใจ

ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีแลวเสร็จ 

ตามระยะเวลาที่กําหนด

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

จํานวนเงิน
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2. การประชาสัมพันธและ 1.เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ องคการตลาด  เชิงปริมาณ : 1. รอยละความสําเร็จในการเขาถึง กิจกรรมหลัก 1 : พัฒนาการบริหารจัดการ 1,500,000.- แผนกประชาสัมพันธ

สรางภาพลักษณองคกร องคความรูดานการตลาด อต. และมีปฏิสัมพันธกับกลุมเปาหมาย การประชาสัมพันธในองคกร ประชาสัมพันธขาวสาร

ประจําป 2563 2.เพื่อกระตุนการสรางการรับรู และภาคีเครือขาย รอยละ 80 และสรางความสัมพันธอันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร

จดจําภารกิจที่ อต. ดําเนินงาน 2. บุคลากรที่รับรูและเขาใจทิศทางองคกร    1.1 โครงการผลิตและเผยแพร บทความจากผูบริหาร

3.เพื่อสรางกระแสการพัฒนา  ไมนอยกวา รอยละ 70 

ตลาด 4.0 ตลาดอาหารปลอดภัย

และการพัฒนาตลาดรูปแบบ เชิงคุณภาพ : 1. สามารถปฏิสัมพันธกับ

การทองเที่ยวอยางยั่งยืนใหเกิด กลุมเปาหมาย และภาคีเครือขายไดตามที่กําหนด

ขึ้นภายในพื้นที่ตลาดสาขา 2. ผลิตและเผยแพรบทความจํานวน 4 ครั้ง

4.เพื่อสรางความรวมมือระหวาง

องคกรกับชุมชน และภาคีเครือ เชิงปริมาณ :  1.จํานวนการผลิตเทปรายการ กิจกรรมหลัก 2 : พัฒนาการบริหารจัดการการประชาสัมพันธ

ขายการพัฒนาตลาด อต. สราง เพื่อประชาสัมพันธโครงการ ไมนอยกวา 3 เทป ภายนอกองคกรผลิตและเผยแพรสื่อสรางสรรคใน

การรับรู เขาใจ และยอมรับองคกร ที่ครบถวนตรงตามเวลาที่กําหนด การประชาสัมพันธองคกรอยางเหมาะสมตรงตามกลุม

โดยเห็นความแตกตางและเห็น 2. จํานวนบทความหรือภาพ Infographic เปาหมายไดทั่วถึงและเหมาะสมสรางการรับรูแบรนด อต.

ความสําคัญในการพัฒนาตลาด ไมนอยกวา 3 ชิ้นงาน  3. การจัดสื่อกิจกรรม     2.1 โครงการผลิตสื่อสรางสรรค รายการ รักใครใหกินกรีน

สูความยั่งยืนอยางแทจริง (Event) จํานวนไมนอยกวา 3 ครั้ง และผลิตบทความหรือภาพ Infographicเกร็ดความรูตางๆ

ดานตลาดอาหารปลอดภัย

เชิงคุณภาพ :  1. ผูรับชมรายการไมนอยกวา     2.2 โครงการจัดสื่อกิจกรรม Event 

5,000 ครั้ง ตลอดระยะเวลา ต.ค.62–ก.ย.63 “รักใครใหกินกรีนออน ทัวร"

2. รอยละความพึงพอใจของผูรวมโครงการจัด      -  ผูอํานวยการใหความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรม

สื่อกิจกรรม Event ไมนอยกวารอยละ 80 ตอครั้ง      - ปฏิบัติตามแผนกิจกรรม

เชิงปริมาณ : 1.จํานวนครั้งของการ เขาพบสื่อ กิจกรรมหลัก 3 : เสริมสรางการมีสวนรวมของ

 มวลชนภายใตโครงการ สื่อมวลชนสัญจร ทุกภาคสวนดานการประชาสัมพันธ

จํานวน 15 สื่อ  2. จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม     3.1 โครงการสื่อมวลชนสัญจรเพื่อประชาสัมพันธ

แถลงขาวประจําป ไมนอยกวา 1 ครั้ง และสรางการรับรูบทบาทและผลการทํางานของ อต.

    3.2 กิจกรรมแถลงขาวประจําป และโครงการสําคัญ

เชิงคุณภาพ : ความรวมมือของสื่อมวลชนที่

ใหความรวมมือ ไมนอยกวารอยละ 30  

เชิงปริมาณ : สามารถเผยแพรไดภายใน กิจกรรมหลัก 4 : รายงานประจําป

ไตรมาสสอง (งบการเงินกอน สตง รับรอง)

เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจในหนังสือ

รายงานประจําปของผูมีสวนเกี่ยวของ

ไมนอยกวา รอยละ 70

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค

พื้นที่

ดําเนินงาน
เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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3. โครงการความรับผิดชอบ 1.เพื่อสรางสรรคชีวิตความ องคการตลาด เชิงปริมาณ : คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรม กิจกรรมหลัก 1 : แตงตั้งคณะอนุกรรมการ ใชงบประมาณรวมกับโครงการ แผนกประชาสัมพันธ

ตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR) เปนอยูที่ดีขึ้น ทั้งดานเศรษฐกิจ การดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ ดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม ประชาสัมพันธและสราง

 สังคม และสิ่งแวดลอม ตอสังคม 1 ฉบับ ภาพลักษณองคกร ตลาดสาขาตลิ่งชัน

2.เพื่อพัฒนาระบบนิเวศใหยั่งยืน จํานวน 500,000.-

3.เพื่อแบงปนองคความรูและ เชิงคุณภาพ : ภายในเดือนกุมภาพันธ 2563 ตลาดสาขาบางคลา

ความเชี่ยวชาญใหกับสังคมและ หรือตามมติประชุมคณะอนุกรรมการ

สรางคุณคาใหกับธุรกิจ ดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบ ตลาดสาขาลําพูน

4 เพื่อสรางสังคมและชุมชน ตอสังคม

ที่เขมแข็งและสรางความสัมพันธ ตลาดสาขาหนองมวง

ที่ดีกับผูมีสวนไดเสีย เชิงปริมาณ :  ภายในเดือนสิงหาคม 2563 กิจกรรมหลัก 2 : คณะอนุกรรมการดานธรรมาภิบาลฯ

หรือตามมติประชุมคณะอนุกรรมการ ใหความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรม ตลาดสาขา

ดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม    ปากคลองตลาด

เชิงคุณภาพ : แผนการจัดกิจกรรมไดรับความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ

เชิงปริมาณ : คะแนนการประเมินทัศนคติของ กิจกรรมหลัก 3 : ปฏิบัติงานตามแผน CSR ที่กําหนด

กลุมเปาหมายในพื้นที่มีความพึงพอใจ 3.1 กิจกรรม CSR ระยะสั้น

ไมนอยกวารอยละ 80    3.1.1 โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน (ตลิ่งชัน)

   3.1.2 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (บางคลา)

เชิงคุณภาพ : ระดับความสําเร็จในการเปนกลไก    3.1.3 โครงการรณรงค ลด ละ เลิก การใชภาชนะ

ผลักดันเศรษฐกิจฐานราก  โฟม (Say no to foam) (ลําพูน)

  3.1.4 โครงการอาหารปลอดภัยใสใจผูบริโภค (หนองมวง)

  3.1.5 โครงการอื่นๆ ตามนโยบาย

3.2 กิจกรรม CSR ระยะยาว

  3.2.1 โครงการตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ตกคาง

ในผักสด (ปากคลองตลาด)

  3.2.2 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (ตลิ่งชัน)

เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลกิจกรรม กิจกรรมหลัก 4 : ประเมินผลกิจกรรมและทบทวน

และทบทวนแผนปฏิบัติการ 1 ชุด แผนปฏิบัติการ 

เชิงคุณภาพ : การประเมินผลกิจกรรมและ

ทบทวนแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 2 และ 4 

หรือตามมติประชุมคณะอนุกรรมการ

ดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ

เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมหลัก 5 : สรุปผลการดําเนินกิจกรรม CSR

 1 ชุด  ประจําป นําเสนอตอผูบริหาร

เชิงคุณภาพ : การดําเนินกิจกรรม CSR เสร็จสิ้น

ภายในเดือนกันยายน 2563

เชิงปริมาณ : ผลการทบทวนกฎบัตร กิจกรรมหลัก 6 : ทบทวนกฎบัตร ประจําป 2562

ประจําป 2562  

เชิงคุณภาพ : ภายในเดือน สิงหาคม-กันยายน

2563 หรือตามมติประชุมคณะอนุกรรมการ

ดานธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
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ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย.

4. โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. เพื่อเปนการบริหารจัดการภายใน องคการตลาด เชิงปริมาณ : การประเมินผลการ กิจกรรมหลักที่ 1: การบริหารจัดการองคกร - แผนกประชุมและยานพาหนะ

ในการบริหารจัดการองคกร ขององคการตลาดใหมีประสิทธิภาพ สํานักงานใหญ ดําเนินงานประจําป บัญชี 2563    1.1 ดานบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  

ตามแนวทาง สคร. และบรรลุวัตถุประสงคการประเมินผล ไดคะแนนไมนอยกวา 3.5         - การจัดประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติ แผนกบริหารความเสี่ยง

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ หนาที่คณะกรรมการ

2. เพื่อสรางความตระหนักและความ เชิงคุณภาพ : ทั้ง 6 แผนกสามารถปฏิบัติ         - การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ แผนกควบคุมภายใน

เขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานใน การตามแผน สําเร็จในป 2563    1.2 ดานบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการภายในองคกร         - กําหนดปจจัยเสี่ยงประจําป 2563 แผนกตรวจสอบภายใน

        - การวิเคราะหปจจัยเสี่ยงประจําป 2563 (ใหสอด

คลองกับแผนวิสาหกิจ) แผนกสารสนเทศ

        - ทบทวนคูมือปฏิบัติงานประจําป 2563

        - ทบทวนคูมือบริหารความเสี่ยงและประกาศคูมือ แผนกบริหารบุคคล 

        - ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผน

        - ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส(2-4)

        - การจัดอบรมสัมมนา หัวขอบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน

        - ทบทวนปจจัยเสี่ยง 

        - การจัดทํา Risk map

        - การจัดทํา BCM

   1.3 ดานการควบคุมภายใน

        - การทบทวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

   1.4 การตรวจสอบภายใน

(แผนปฏิบัติการของแผนกตรวจสอบภายในจะขึ้นตรง

กับผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ) 

   1.5 ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ

        - สอบถามความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง

ภายใน-ภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศใหตรงกับ

ความตองการขององคกรและผูใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

   1.6 ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

        - ทบทวนการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2562

 ที่ยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย

        - การสรางมูลคาเพิ่มใหกับพนักงาน อต. 

(Personal Value Added)

        - การสรางวัฒนธรรมองคกรดวยคานิยมหลัก

ขององคกร (Core Value) 

        - การสรางองคกรแหงความสุข 8 ประการ         

(8 Happy Workplace)

        - พัฒนาและนํามาใชจริงของ ระบบสารสนเทศ

ที่ใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS Development 

and Implementation)

ไตรมาสที่ 1
ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พื้นที่ดําเนินงาน เปาหมาย/ตัวชี้วัด กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จํานวนเงิน ผูรับผิดชอบ
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