
นายธนา ยันตรโกวิท
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายธนา ยันตรโกวิท
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“นโยบายภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะของ อปท.”



•ภารกิจของรฐั (Function of State)

•บริการสาธารณะ(Public Service)

• กิจกรรมที่อยูใ่นการอ านวยการของรฐั

• เป็นภาระหนา้ที่ตอ้งจดัท าเพื่อสนองความ

ตอ้งการของประชาชนโดยรวม

• เพื่อใหป้ระชาชนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่

ดีข้ึน



หลกัการส าคญัในการจดัท าบริการสาธารณะ

หลักความเสมอภาคและเป็นกลางของบริการ

หลักว่าด้วยความต่อเน่ือง

หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง



นโยบายการจัดบริการสาธารณะของ อปท.



























นโยบายของพลเอก อนพุงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ในการประชุมมอบนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  ๒๕๖๐



1. การเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ให้ตรวจสอบความพร้อมในทกุขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบ และ
ขอให้อ านวยความสะดวกพี่นอ้งประชาชนทีจ่ะเดินทางเข้าร่วมพธิีโดย
ถือว่าประชาชนเป็นแขกของรัฐบาล และขอใหบ้รูณาการจิตอาสา    
เฉพาะกิจพระราชพธิีฯ ร่วมด าเนินการจัดงานใหเ้ป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยด้วย รวมทั้งดูแลความสงบเรียบรอ้ยสถานที่ต่าง ๆ และ    
สร้างความตระหนักให้ประชาชนร่วมกันสอดสอ่งดูแลรกัษาความ
เรียบร้อยในพื้นทีต่นเอง



2. โครงการตลาดประชารัฐ 
ครม.มีมติ (๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐) เห็นชอบใหก้ระทรวงมหาดไทยด าเนินการ
เพื่อแกไ้ขปญัหาแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และส่งเสรมิให ้เกิดผู้คา้ราย
ใหม่ ให้มีพื้นทีค่้าขาย ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบยีนประชาชนทีม่ีความ
ประสงค์จะคา้ขายในตลาดประชารัฐตั้งแตว่ันที ่1 พฤศจิกายน 2560 
พร้อมกันทัว่ประเทศ โดยต้องบูรณาการทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กดิการขบัเคลื่อนโครงการ โดยเน้นให้เกิดพื้นทีต่ลาดส าหรบั
ผู้ค้ารายใหม่เพือ่ใหป้ระชาชนมีพื้นทีค่้าขายและเกดิการกระจายรายได้

2. โครงการตลาดประชารัฐ 
ครม.มีมติ (๑๗ ต.ค. ๒๕๖๐) เห็นชอบใหก้ระทรวงมหาดไทยด าเนินการ
เพื่อแกไ้ขปญัหาแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน และส่งเสรมิให ้เกิดผู้คา้ราย
ใหม่ ให้มีพื้นทีค่้าขาย ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบยีนประชาชนทีม่ีความ
ประสงค์จะคา้ขายในตลาดประชารัฐตั้งแตว่ันที ่1 พฤศจิกายน 2560 
พร้อมกันทัว่ประเทศ โดยต้องบูรณาการทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กดิการขบัเคลื่อนโครงการ โดยเน้นให้เกิดพื้นทีต่ลาดส าหรบั
ผู้ค้ารายใหม่เพือ่ใหป้ระชาชนมีพื้นทีค่้าขายและเกดิการกระจายรายได้



3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ให้เร่งสรา้งการรบัรูท้ีถู่กต้องให้แกป่ระชาชนในเรือ่งการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะตามพระราชบญัญตัริักษาความ
สะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบับที ่
2) พ.ศ. 2560 รวมทั้งการจัดการขยะอย่างเปน็ระบบตัง้แต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง และต้องเร่งขยายผลการ
ด าเนินงาน เพื่อใหเ้กดิการขับเคลื่อนใหเ้กดิความยั่งยืน



4. การบริหารจัดการน้ า 
ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย และครอบคลุมทั้ง
เรื่องน้ าทว่มและน้ าแล้ง โดยบูรณาการกลไกทกุภาคสว่นที่
เกี่ยวข้องในพืน้ที่เพือ่ใหก้ารบริหารจัดการน้ าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ



การแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยของประเทศ
คสช. มีมติอนุมตัิให ้มท.ด ำเนินโครงกำรแกไ้ขปญัหำขยะในพื้นที่ จว.อย.ในลกัษณะ

โครงกำรน ำรอ่ง (19 ส.ค. 2557)

คสช.มีมติเหน็ชอบ Roadmap กำรจดักำรขยะมูลฝอย

และของเสยีอนัตรำย (26 ส.ค. 2557) + ระเบียบ สร.ว่ำดว้ยกำรแกไ้ขปญัหำกำร

จดักำรขยะในทอ้งที่ จว.นฐ. ปท. อย. ลบ. สป. และ สบ. + แผนปฏบิตัิกำรแกไ้ข

ปญัหำในพื้นที่วิกฤติฯ (เรง่ด่วน 6 เดือน)

ครม.มีมติเหน็ชอบแผนแม่บทกำรบรหิำรจดักำรขยะมูลฝอย

ของประเทศ (2559-2564) (3 พ.ค. 2559) 

ครม.มีมติรับทราบผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอย จ.อย.และ
มอบหมายให้ มท.เป็นหน่วยงานหลกัในการแก้ไขปัญหาขยะ(12 พ.ค. 2558) 

ครม.มีมตรัิบทราบ แผนปฏิบัตกิาร ”ประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทาง
ประชารัฐ ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2559-2560 (10 ก.ย. 2559



แนวทางการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี 

(พ.ศ. 2559 - 2560)



การด าเนินการตามแนวทางประชา
รัฐให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลด
และคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด 
ตามแนวทาง 3Rs

ปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เกิดขึ้น

สถานการณ์ขยะมูลฝอย

แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

ล้านตัน

ขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้
15.49
ล้านตัน

26.85

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ใช้ประโยชน์
4.82 ล้านตัน

ขยะมูลฝอยชุมชนที่ก าจัดอย่างถูกต้อง
8.34 ล้านตัน

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
52,147 ตัน

ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย
2.06 ล้านตัน

ปริมาณขยะอันตรายชุมชน
ชุมชน 0.58 ล้านตัน

อัตราการเกิดขยะมูลฝอย
1.13 กิโลกรัม/วัน/คน

วิสัยทัศน์

เป้าหมาย

แนวคิดพื้นฐาน
มุ่งเน้นการด าเนนิการในระยะ
ต้นทาง คือการลดปรมิาณขยะ 
และการคัดแยก ณ ที่ก าเนิด
และ ระยะกลางทาง คือ
การเก็บ/ขนทีม่ปีระสิทธิภาพ

กรอบการด าเนินงาน

มาตรการ
1.การจัดการขยะระยะต้นทาง
2.การจัดการขยะระยะกลางทาง
3.ด้านการสร้างจิตส านึก
4.ด้านการจัดท าข้อมูล

1

2

3
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6

7

มติ คสช.  26 ส.ค. 57

มอบหมายให้ มท. เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ

เห็นชอบ Road Map การจัดการขยะ

เห็นชอบแผนแม่บทจัดการขยะ

นโยบายรัฐบาล

มติ คสช. 19 ส.ค. 57
มติ ครม.  12 พ.ค. 58
มติ ครม.  16 มิ.ย. 58

มติ ครม.  3 พ.ค. 59

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 59
มติ ครม.  20 ก.ย. 59 เห็นชอบแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-4aXHj7_NAhULMY8KHeLKC0oQjRwIBw&url=https://www.co.olmsted.mn.us/environmentalresources/garbagerecycling/Pages/default.aspx&bvm=bv.125221236,d.c2I&psig=AFQjCNH5UuEUM9bw3FwUlqiSrkenQCXWWg&ust=1466804715638823
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi-4aXHj7_NAhULMY8KHeLKC0oQjRwIBw&url=https://www.co.olmsted.mn.us/environmentalresources/garbagerecycling/Pages/default.aspx&bvm=bv.125221236,d.c2I&psig=AFQjCNH5UuEUM9bw3FwUlqiSrkenQCXWWg&ust=1466804715638823
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrt6CpqL_NAhXBpZQKHdj4AOsQjRwIBw&url=http://www.free-icons-download.net/icons/empty-recycle-bin-icon-33169.html&bvm=bv.125221236,bs.1,d.c2I&psig=AFQjCNGoticJ9ZGuh8gf_BvsNtolr-5XoQ&ust=1466806469218347
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrt6CpqL_NAhXBpZQKHdj4AOsQjRwIBw&url=http://www.free-icons-download.net/icons/empty-recycle-bin-icon-33169.html&bvm=bv.125221236,bs.1,d.c2I&psig=AFQjCNGoticJ9ZGuh8gf_BvsNtolr-5XoQ&ust=1466806469218347


5. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
โดยให้ด าเนนิการตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ด้วยความโปรง่ใส เป็นธรรม เพื่อไม่ให้ประชาชน
ได้รับผลกระทบ โดยต้องให้ความส าคัญกบัการประชุมรบัฟงัความ
คิดเหน็ของราษฎรในพืน้ที่ด้วย



6. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้กลไกในพื้นที่ขับเคลื่อนสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจในสัญญาประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง



7. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
ให้น าข้อมูล จปฐ. ไปบูรณาการกับเครือข่ายประชารัฐ 
และทุกหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยน้อมน า         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของประชาชน



ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560



ประเด็นที่จะให้ความช่วยเหลือ
1. ด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ



หลักเกณฑ์ความช่วยเหลือ
1. ด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ใช้จ่าย

งบประมาณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้จ่าย

งบประมาณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลม

3. ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อใช้จ่าย
งบประมาณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดย
อนุโลม



โครงการตลาดประชารัฐ

“ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อ
จ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของ
สด ประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้า
ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับให้
ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้ง
คราวหรือตามวันที่ก าหนด (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)



ประเภทของตลาด

ตลาดตลาด

อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ
ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ 
อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ

อาคารสิ่งปลูกสร้างส าหรับผู้ขายของ
ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ 
อ่างล้างมือ ที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับ
มูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ

ตลาดที่มีโครงสร้างตลาดที่มีโครงสร้าง ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างตลาดที่ไม่มีโครงสร้าง

มีสถานที่ ส าหรับผู้ ขายของ 
ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้าง
มือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอย

มีสถานที่ ส าหรับผู้ ขายของ 
ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้าง
มือ และที่เก็บรวบรวมหรือที่
รองรับมูลฝอย

กฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551



จ านวนตลาด ๓,822 แห่ง จ านวนตลาด ๓,822 แห่ง 

(ข้อมูล ณ วันท่ี ๒5 ก.ค. ๖๐)

ตลาดของ อปท. 1,292 แห่งตลาดของ อปท. 1,292 แห่ง

มีโครงสร้าง 1,1๒9 แห่ง มีโครงสร้าง 1,1๒9 แห่ง 

ไม่มีโครงสร้าง 1๖3 แห่งไม่มีโครงสร้าง 1๖3 แห่ง

ตลาดเอกชน 2,๕30แห่งตลาดเอกชน 2,๕30แห่ง

มีโครงสร้าง 2,๑17 แห่งมีโครงสร้าง 2,๑17 แห่ง

ไม่มีโครงสร้าง 4๑3 แห่งไม่มีโครงสร้าง 4๑3 แห่ง

ตลาดนัด 8,034 แห่ง
ตลาดชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน) 2,155 แห่ง
องค์การตลาด 5 แห่ง (ปากคลองตลาด , ตลิ่งชัน , บางคล้า จ.
ฉะเชิงเทรา , หนองม่วง จ.ลพบุรี , จ.ล าพูน) 

ตลาดนัด 8,034 แห่ง
ตลาดชุมชน (กรมพัฒนาชุมชน) 2,155 แห่ง
องค์การตลาด 5 แห่ง (ปากคลองตลาด , ตลิ่งชัน , บางคล้า จ.
ฉะเชิงเทรา , หนองม่วง จ.ลพบุรี , จ.ล าพูน) 

จ านวนตลาดที่ด าเนินการอยู่ 12,025 แห่ง 
(ไม่รวมตลาดของ พช.)

จ านวนตลาดที่หยุดให้บริการ 6๔ แห่ง 

จ านวนตลาดที่ด าเนินการอยู่ 12,025 แห่ง 
(ไม่รวมตลาดของ พช.)

จ านวนตลาดที่หยุดให้บริการ 6๔ แห่ง 



มาตรฐานตลาด 4 ด้านมาตรฐานตลาด 4 ด้านด้านสุขลักษณะทัว่ไป
- แสงสว่าง การระบายอากาศ
- น้ าประปาเพียงพอ
- ระบบไฟฟ้า เครื่องมือดับเพลงิ
- ที่จอดรถ

ด้านสุขลักษณะทัว่ไป
- แสงสว่าง การระบายอากาศ
- น้ าประปาเพียงพอ
- ระบบไฟฟ้า เครื่องมือดับเพลงิ
- ที่จอดรถ

ด้านความปลอดภัยอาหาร
และความคุ้มครองผู้บรโิภค

- ตาชั่งกลาง
- ป้ายราคาสินค้า
- จุดทดสอบสารปนเปือ้น

ด้านความปลอดภัยอาหาร
และความคุ้มครองผู้บรโิภค

- ตาชั่งกลาง
- ป้ายราคาสินค้า
- จุดทดสอบสารปนเปือ้น

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้า
และผู้ซื้อ

- ตู้รับฟังความคิดเห็นผู้ซื้อ
-การอบรมผูข้ายของ
-ตรวจสุขภาพผูค้้า

ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้า
และผู้ซื้อ

- ตู้รับฟังความคิดเห็นผู้ซื้อ
-การอบรมผูข้ายของ
-ตรวจสุขภาพผูค้้า

ด้านการจัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม

- ที่ตั้งรองรับขยะ
- วางระบบน้ าเสีย
- บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย
- ห้องส้วม
- การล้างตลาด

ด้านการจัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม

- ที่ตั้งรองรับขยะ
- วางระบบน้ าเสีย
- บ่อดักไขมัน ระบบบ าบัดน้ าเสีย
- ห้องส้วม
- การล้างตลาด



อ านาจหน้าที่ของ อปท.
 ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

มาตรา ๓๕  เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนด
ของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดที่ตั้ง เนื้อท่ี แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่ การวางสิ่งของและการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินกิจการตลาด

(๓) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดให้มีที่
รวบรวมหรือก าจัดสิง่ปฏกิูลหรอืมลูฝอย การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหม้ีการป้องกนัมิ
ให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ



อ านาจหน้าที่ของ อปท. (ต่อ)

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

ในส่วนของ อปท. สามารถให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในเรื่องตลาด 
การสร้างรายได้ในชุมชน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ในบทเฉพาะการ หมวดที่ 2 
การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจักการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น อาทิเช่น จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม 
และที่จอดรถ มีการส่งเสริมพาณิชย์และการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ส่งเสริมให้มีความส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น



อ านาจหน้าที่ของ อปท. (ต่อ)

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖   (หน้าที่อาจจัดท า)

เทศบาลต าบล         ม. ๕๑ (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
เทศบาลเมือง          ม. ๕๔ (๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
เทศบาลนคร           ม. ๕๖ (๖) จัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ 

ท่าข้าม และที่จอดรถ
 พระราชบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  

ม. ๖๘ (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ อบจ. ปี ๒๕๔๐    (๘) มี

ท่าเทียบเรือ ท่าจอดรถ ตลาด 



มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการตลาดประชารัฐตามที่ มท. เสนอ ดังนี้
1. ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงาน ดังนี้
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงการคลัง

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
- บริษัทประชารัฐสามัคคี

โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 8 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ
ด าเนินการพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560



ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ดังนี้

(๑) ตลาดประชารัฐ Green Market โดย องค์การตลาด 
แนวคิด คือ เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ กระจายอยู่  ๓ มุมเมือง ยกระดับ 

มาตรฐานสินค้าทางการเกษตรและอาหาร โดยให้มีกลุ่มผู้ค้ารายใหม่ คือ กลุ่ม
เกษตรกร และผู้ประกอบการอาหาร 

(๒) ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ โดย กรมการพัฒนา
ชุมชน

แนวคิด คือ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ทั้งพื้นที่และวันด าเนินการ โดยเพิ่มจาก
ทุกวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ให้อีกอย่างน้อย ๑ วัน (อังคารและพฤหัสบดี) ร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ (สินค้าธงฟ้า)



ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน (ต่อ)

(๓) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ โดย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวคิด คือ เพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารตลาด ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสเกษตรกร น า
ผลิตผลมาขายเอง ทั้งนี้ให้มีกลุ่มผู้ค้ารายใหม่อย่างน้อย ๑๐ - ๒๐ รายต่อแห่ง 
เน้นที่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อปท. พื้นที่ตลาดของ อปท. ทั่วประเทศ จ านวน 
๓,๘๒๒ แห่ง คิดเป็นสัดส่วนผู้ค้ารายใหม่ ๔๕,๘๖๔ ราย (มติ ค.ร.ม. วันที่ 
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐)



ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน (ต่อ)
(๔) ตลาดประชารัฐ กรุงเทพมหานคร คืนความสุข 

แนวคิด คือ สนับสนุนผู้ประกอบการที่ไม่มีที่ค้าขาย จ านวน ๑๑,๐๓๓ ราย ใน
พื้นที่ด าเนินการ ๕ แห่ง ได้แก่ ใต้ทางด่วนพงษ์พระรามหน้าภัตตาคารกุ้งหลวง บริเวณข้าง
ห้างสรรพสินค้าโลตัสใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี และพื้นที่ตรงข้าม
วัดสุทธิวราราม (ซอยเจริญกรุง ๖๐) จากเป้าหมาย ๑๔ แห่ง 

(๕) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด โดย กรมการปกครอง
แนวคิด คือ การจ าหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้า

ที่ล้นตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
(๖) ตลาดประชารัฐ Modern Trade โดยจังหวัด

แนวคิด คือขอความร่วมมือเอกชน ที่ร่วมโครงการประชารัฐห้างสรรพสินค้าใน
พื้นที่



ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน (ต่อ)

(๗) ตลาดนัดประชารัฐของดีวิถีชมุชน โดย ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

แนวคิด คือ เพิ่มพ้ืนที่ทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร ทั้งนี้ให้มีกลุ่ม
ผู้ค้ารายใหม่อย่างน้อย ๑๐ รายต่อแห่ง เน้นลูกค้าของ ธ.ก.ส.  กลุ่มเกษตรกร ผู้
มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่ 

(๘) ตลาดประชารฐัต้องชม โดย กระทรวงพาณชิย์  
แนวคิด คือ ส่งเสริมพื้นที่ตลาดเดิม การประชาสัมพันธ์ และการ

ท่องเที่ยวชุมชน กระตุ้นการค้า



1. ด าเนินโครงการตลาดประชารัฐภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (ต่อ)

1.1 พัฒนาพื้นที่ใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม และ/หรือ เพิ่มวันท าการ เพื่อ
ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย

1.2 ส่งเสริมเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นที่ค้าขาย 
โดยให้ส่วนราชการที่ดูแลตลาดแต่ละประเภทรับลงทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

1.3 ใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ตามกรอบและ
แ น ว ท า ง
ที่ส านักงบประมาณก าหนด

1.4 รายงานผลการด าเนินงานให้ มท. เพื่อประเมินโครงการ



แนวคิดของโครงการตลาดประชารัฐ

1. ส่งเสริมให้มีพื้นที่การตลาดใหม่ 

2. ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มขึ้น โดยขยายผลพื้นที่เดิม
3. ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร สินค้า 

OTOP สินค้าจาก SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย) 

4. ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ

5. ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย

6. ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และภูมิภาค

7. เปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาและแข่งขัน



หลักการด าเนินการ

(๑) ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยมีความสุข
โดยเฉพาะผู้ค้า Modern Trade

(๒) ช่วยให้มีการลดต้นทุนการผลิตอย่างเหมาะสม 

(๓) ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบประชารัฐ

(๔) สร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติ

(๕) ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพ มาตรฐานที่ปลอดภัย 
เช่น อาหาร No Foam



การประชาสัมพันธ์ 

1. รัฐบาล แผนการด าเนินการ Rebranding และ Logo จากนั้นจะมี
การ MOU ระหว่างภาครัฐและภาครัฐกับเอกชน และ Launch D-Day ตลาด
ประชารัฐไทยช่วยไทย

2. ส่วนกลาง แผนการด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทีวี วิทยุและสื่อ
ต่างๆ
เ พื่ อ ส ร้ า ง ก ร ะ แ ส ก า ร รั บ รู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ข า ย แ ล ะ ผู้ ซื้ อ  ร ว ม ถึ ง จั ด ท า 
Website/Application ข้อมูลตลาดของรัฐทั่วประเทศ

3. ภูมิภาค แผนการด าเนินการ ติดประกาศให้กับผู้ขายได้ลงทะเบียน
เป็นผู้ค้ารายใหม่ ประชาสัมพันธ์ตลาดในพื้นที่ให้ประชาชนทราบ ประชาสัมพันธ์
งานที่โดดเด่น Best Practices เป็นต้น



โครงการประกวด
ตลาดประชารัฐท้องถิ่น ปลอดกลิ่น ปลอดภัย

วัตถุประสงค์
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากท้องถิ่น

- ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่ อปท.
- แรงจูงใจให้ อปท. พัฒนาปรับปรุงตลาดมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ ทั้ง 4 ด้าน

- ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ อปท. ได้ตื่นตัว และตระหนักการพัฒนาปรับปรุงตลาด
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชารัฐและทุกภาคส่วน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วัตถุประสงค์
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากท้องถิ่น

- ยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก าลังใจแก่ อปท.
- แรงจูงใจให้ อปท. พัฒนาปรับปรุงตลาดมีมาตรฐานถูกสุขลักษณะ ทั้ง 4 ด้าน

- ส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ อปท. ได้ตื่นตัว และตระหนักการพัฒนาปรับปรุงตลาด
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชารัฐและทุกภาคส่วน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ระยะเวลาการด าเนินการ
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

ระยะเวลาการด าเนินการ
ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

หมายเหตุ อยู่ในระหว่างการจัดท าโครงการ



รูปตลาด อปท.



นโยบายที่ส าคัญของ
นายสุทธพิงษ์ จุลเจริญ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



1. ยกระดับผลการสอบ O-NET ให้มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยของประเทศ

2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 304 แห่ง ให้มี
มาตรฐาน

1. ยกระดับผลการสอบ O-NET ให้มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับค่าเฉลี่ยของประเทศ

2. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 304 แห่ง ให้มี
มาตรฐาน



3. จัดท าโครงการเด็กไทยไม่จมน้ า เพื่อ
แก้ไขปัญหาเด็กไทยต้องเสียชีวิตจากการจมน้ า
เป็นจ านวนมากในแต่ละปี

4. ปรับปรุงแบบมาตรฐานอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดของ อปท. ใหม่ให้มีความโดดเด่นและ
อ้างอิงวัสดุก่อสร้างที่เป็นปัจจบุัน

3. จัดท าโครงการเด็กไทยไม่จมน้ า เพื่อ
แก้ไขปัญหาเด็กไทยต้องเสียชีวิตจากการจมน้ า
เป็นจ านวนมากในแต่ละปี

4. ปรับปรุงแบบมาตรฐานอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดของ อปท. ใหม่ให้มีความโดดเด่นและ
อ้างอิงวัสดุก่อสร้างที่เป็นปัจจบุัน



5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

6. ส่งเสริมนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดย  
ให้จัดท าหลักสูตร    “ธรรมะศึกษา” ให้เด็กนักเรียน    
ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ

6. ส่งเสริมนโยบาย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดย  
ให้จัดท าหลักสูตร    “ธรรมะศึกษา” ให้เด็กนักเรียน    
ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ



7. ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. เพื่อให้มีความคล่องตัวและการใช้จ่ายงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ

8. ส่งเสริมการสร้างไทยให้เป็นคนดีและมีวินัยด้วยการ   
ให้สถานศึกษาทุกแห่งฝึกการมีระเบียบวินัยใหก้ับเด็กใน     
ด้านต่างๆ

7. ปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. เพื่อให้มีความคล่องตัวและการใช้จ่ายงบประมาณ
มีประสิทธิภาพ

8. ส่งเสริมการสร้างไทยให้เป็นคนดีและมีวินัยด้วยการ   
ให้สถานศึกษาทุกแห่งฝึกการมีระเบียบวินัยใหก้ับเด็กใน     
ด้านต่างๆ




