คานา
โครงการตลาดประชารั ฐ เป็ น การบู ร ณาการระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน
ในรูปแบบประชารัฐ พัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละ
กลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย
รวมทั้ ง ผู้ ป ระกอบการที่ เ ดื อ ดร้ อ นจากการไม่ มี ส ถานที่ ค้ า ขาย โดยภาครั ฐ และภาคเอกชน
จะร่วมบูรณาการจัดสรรพื้นที่ ในการจาหน่ายสิ นค้า ขายให้ ประชาชนสามารถดารงชีวิตอยู่ไ ด้
ซึ่ ง คณะรัฐมนตรี ไ ด้ ป ระชุ ม ปรึก ษาเมื่ อ วั น ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ลงมติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
ให้ดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม
กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงวั ฒ นธรรม ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษ ตร
บริ ษั ท ประชารัฐ รัก สามั ค คี วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (ประเทศไทย) จ ากั ด และบริ ษั ท ประชารั ฐ
รัก สามัค คีจั งหวั ด (วิ สาหกิ จ เพื่ อสั งคม) จากัด โดยบู รณาการตลาดประชารัฐทั้ ง ๙ ประเภท
ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐและให้ดาเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560
การจัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐ มุ่งหวังให้เกิดการ
พัฒนาแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ให้เกิดการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรุงเทพมหานคร องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
จังหวั ดทุก จังหวัด บริษั ท ประชารัฐรักสามัค คีวิสาหกิจ เพื่อ สังคม (ประเทศไทย) จ ากัด และ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ มิ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ณ ที่ นี้ ในการท างานร่ ว มกั น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะส่ ง ผลไปสู่
การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
กระทรวงมหาดไทย
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ที่มาและความสาคัญ
รัฐบาลได้กาหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้กาหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึง
ทรั พ ยากร แหล่ ง ทุ น ในการประกอบอาชี พ เพื่ อ ยกระดั บ รายได้ แ ละขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐานรากและ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น การวางรากฐาน
ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้ก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ประกอบกับนายกรัฐมนตรี
มีข้อสั่งการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 19 กันยายน 2560 ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม ตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการ
ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย มีพื้นที่ในการค้าขายรวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดาเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงการคลั ง กระทรวงอุ ตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงวั ฒนธรรม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จากัด
และบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี จั ง หวั ด (วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม) จ ากั ด โดยบู ร ณาการตลาดประชารั ฐ
ทั้ง ๙ ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ และให้ดาเนินการพร้อมกันตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม 25๖๐
โดยโครงการตลาดประชารัฐ บูรณาการโครงการที่ดาเนินการเกี่ยวกับตลาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ มุ่งเน้น
การขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด ให้ผู้ประกอบการ
แต่ละกลุ่มประเภทสินค้า ในแต่ละระดับมีที่ค้าขายให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน
จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพื้นที่ตลาดที่เข้าร่วมโครงการ
อันจะนามาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดารงชีวิตต่อไป
-----------

แนวคิดและหลักการของโครงการตลาดประชารัฐ
แนวคิดของโครงการ

แนวคิดของโครงการ
1) ส่งเสริมให้มีพื้นที่การตลาดใหม่
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มมากขึ้นโดยขยายผลพื้นที่เดิม
3) ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้า (สินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน
ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย)
4) ส่งเสริมผู้ประกอบการแต่ละระดับ
5) ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
6) ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค
7) เปิดโอกาสผู้ประกอบการในการพัฒนาและแข่งขัน

หลักการของโครงการ

หลักการของโครงการ
1) ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตลาดประชารัฐ
2) สร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยรุกเข้าไปหาผู้ซื้อ
3) ช่วยให้มีการลดต้นทุนทางการตลาดอย่างเหมาะสม
4) ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเปิดตลาดประชารัฐ โดยเฉพาะผู้ค้า Modern Trade
5) ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายใหม่ ให้แยกจากผู้ประกอบการเดิมอย่างชัดเจน
6) ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ปลอดภัย

ตราสัญลักษณ์ของโครงการ

หลักการของโครงการ
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หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ
หน่วยงานที่กากับดูแลตลาด
ตลาดประชารัฐ

Green Market
ตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้
ตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ
ตลาดประชารัฐ
กทม. คืนความสุข
ตลาดประชารัฐ
ของดีจังหวัด
ตลาดประชารัฐ
Modern Trade
ตลาดประชารัฐ
ของดีวิถีชุมชน
ธ.ก.ส.
ตลาดประชารัฐ
ต้องชม
ตลาดประชารัฐ
ตลาดวัฒนธรรม
ถนนสายวัฒนธรรม

เว็บไซต์ตลาดประชารัฐ
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หน่วยงานร่วมบูรณาการ

ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท
ตลาดประชารัฐ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ จาแนกออกเป็น 9 ประเภท ตามความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้

1.

ตลาดประชารัฐ Green Market

ตลาดประชารัฐ Green Market ดาเนินการโดย องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
ลักษณะตลาด : ตลาดอาหารสุขภาพ (Green Market)
แนวคิด
: เปิดพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม กระจายอยู่ในภูมิภาค ยกระดับมาตรฐานสินค้า
ทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
พื้นที่ดาเนินการ : ตลาดขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย จานวน 3 แห่ง ได้แก่
(1) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
(2) ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
(3) ตลาดลาพูน จังหวัดลาพูน
เวลาทาการ : วันศุกร์ – เสาร์ หรือ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น.
สินค้าที่จาหน่าย : (1) อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัย สินค้าโฮมเมค ผักผลไม้ ร้อยละ 50
(2) อาหารพร้อมทาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ร้อยละ 30
(3) สินค้าอื่นๆ เช่น สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ร้อยละ 20
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าชุมชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: (1) ผู้ค้าสินค้าเกษตรหรืออาหารปลอดภัย
- เป็นผู้ที่มีใบรับรองมาตรฐาน GAP
- ผ่านการตรวจสอบสินค้าเกษตรจากองค์การตลาด
(2) ผู้ค้าสินค้าทั่วไป
- เป็นผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
- เป็นเกษตรกรที่อยู่ในภูมิภาคที่มีตลาดสาขาขององค์การตลาด
ค่าเป้าหมาย : จานวนตลาด 3 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 847 ราย

2.

ตลาดประชารัฐคนไทยยิม้ ได้

ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน
ลักษณะตลาด : สินค้าเกษตร โอทอป หาบแร่ และแผงลอย
แนวคิด
: บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ ดิ ม เพิ่ ม ผู้ ป ระกอบการ โดยขยายพื้ น ที่ แ ละวั น ด าเนิ น การ
โดยเพิ่มจากทุกวันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ เป็นอีกอย่างน้อย 1 วัน (วันอังคาร และ/หรือ
พฤหัสบดี) เพื่อให้เกษตรกรนาผลผลิตมาขาย ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
พื้นที่ดาเนินการ : ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดและอาเภอ ทั่วประเทศ 76 จังหวัด บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอาเภอ และสถานที่เอกชน จานวน 2,155 แห่ง
เวลาทาการ : (1) ทุกวัน (2) ทุกสัปดาห์ หรือ (3) ทุกเดือน
สินค้าที่จาหน่าย : สินค้าเกษตร โอทอป และ สินค้าอุปโภคบริโภค
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรนาผลผลิตมาขายเอง กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร
หาบเร่แผงลอย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: ผู้ประกอบการจะต้องอยู่ในพื้นที่ / มีฐานะยากจน
ค่าเป้าหมาย : จานวนตลาด 2,155 แห่ ง ผู้ ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ ง
รวมผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 21,550 ราย

3.

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ดาเนินการโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ลักษณะตลาด : สินค้าเกษตรกรในท้องถิ่น
แนวคิด
: (1) บริหารจัดการเพิ่มพื้นที่การขายในตลาดเดิม ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารตลาด
ลดค่าธรรมเนียมการเช่า เปิดโอกาสให้เกษตรกรนาผลิตผลมาขายเอง
(2) เพิ่มวันทาการ โดยเฉพาะตลาดถนนคนเดินเดิม
(3) ลดค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้ารายใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่นาผลผลิตมาค้าขายเอง
พื้นที่ดาเนินการ : ตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลาดของเทศบาล และตลาดเอกชน ทั่วประเทศ
76 จังหวัด จานวน 3,822 แห่ง
เวลาทาการ : ทุกวัน
สินค้าที่จาหน่าย : (1) ผลผลิตทางการเกษตร
(2) อาหารท้องถิ่น
(3) สินค้าแปรรูป
(4) ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
(5) อื่นๆ
กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร/ประมงต้องมีภูมิลาเนา/ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่นั้นๆ
ห้ามลงทะเบียนข้ามตาบล/อาเภอ
(1) เกษตรกร/ประมงในพื้นที่
(2) ผู้ผลิตสินค้าชุมชน
(3) ผู้มีรายได้น้อย
(4) ผู้สนใจค้าขายหรือผู้ที่ไม่มีพื้นที่ขายในท้องถิ่น
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: เกษตรกร/ประมง หรือผู้ไม่มีพื้นที่ขายในท้องถิ่น
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 3,822 แห่ง ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-15 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 45,864 ราย

4.

ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข

ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ดาเนินการโดย กรุงเทพมหานคร
ลักษณะตลาด : ตลาดค้าขายอาหารปรุงสด ของชา เสื้อผ้า โดยตลาดเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง
แนวคิด
: จัดที่ทาการค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย รวมทั้ง
จัดจาหน่ายสินค้า OTOP ของทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ดาเนินการ : ปัจจุบันเปิดดาเนินการแล้ว 5 แห่ง ได้แก่
(1) ใต้ทางด่วนพงษ์พระราม
(2) หน้าภัตตาคารกุ้งหลวง
(3) บริเวณใกล้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
(4) ลานจอดรถข้างสวนลุมพินี
(5) พื้นที่ตรงข้ามวัดสุทธิวราราม (ซ.เจริญกรุง 60)
และจะดาเนินการเพิ่มเติมในอนาคต
เวลาทาการ : ตามเวลาที่ กทม. กาหนด
สินค้าที่จาหน่าย : อาหาร ผลิตผลทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ รวมทั้งสินค้า OTOP
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 14 แห่ง กลุ่มผู้ ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย
ประมาณ 11,033 ราย

5.

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด

ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ดาเนินการโดย จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ลักษณะตลาด : ตลาดเฉพาะกิ จ จ าหน่า ยสิ น ค้า ที่ เป็ น อัต ลั กษณ์ข องจั ง หวั ด และการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า
ระหว่างจังหวัด โดยจะพิจารณาจัดในช่วงฤดูกาล/งานสาคัญ/งานประเพณีที่สาคัญ
แนวคิด
: (1) การจาหน่ายสินค้าที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ สินค้าตามฤดูกาล สินค้าที่ล้นตลาด เช่น
ตลาดปลา ผลไม้ ข้าวสาร
(2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
(3) การแลกเปลี่ยนการขายสินค้าระหว่างจังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หน้าที่ว่าการอาเภอ สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ
สถานที่ท่องเที่ยว ทั่วประเทศ 76 จังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง
เวลาทาการ : ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด
สินค้าที่จาหน่าย : สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน, สินค้าโดดเด่นในพื้นที่/ของดีจังหวัด สินค้าล้นตลาดเพื่อ
ช่วยเกษตรกรในภูมิภาคใกล้เคียงกัน
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร /SMEs ผู้มีรายได้น้อย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง กลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 15,200 ราย

6.

ตลาดประชารัฐ Modern Trade

ตลาดประชารัฐ Modern Trade ด าเนิ น การโดย กระทรวงพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด และบริ ษั ท ประชารั ฐ
รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ลักษณะตลาด : ตลาดเฉพาะกิจในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า
แนวคิด
: กระทรวงพาณิชย์ จังหวัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
ร่วมกับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ดาเนินการในลักษณะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating
Share Value : CSV) เพื่อให้ผู้ประกอบการระดับชุมชน เกษตรกร ได้มีโอกาสค้าขายใน
ห้างสรรพสินค้า เป็นการสร้างโอกาสเชิงรุกหาลูกค้า
พื้นที่ดาเนินการ : พื้ น ที่ เ อกชนและห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในพื้ น ที่ ที่ ร่ ว มโครงการฯ ทั่ ว ประเทศ 76 จั ง หวั ด
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
เวลาทาการ : ตามเวลาทาการของห้างสรรพสินค้า
สินค้าที่จาหน่าย : ผลิ ต ผลทางการเกษตรและสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ เ ป็ น ตามข้ อ ตกลงของ
ห้างสรรพสินค้า
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกประเภทที่ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 50-100 รายต่อแห่ง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับพื้นที่ห้างสรรพสินค้า) รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 3,800 ราย

7.

ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.

ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ดาเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ลักษณะตลาด : แหล่งจาหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรอินทรีย์/สินค้าชุมชน/ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย สมุนไพร
แนวคิด
: เพิ่มพื้นที่ทางการตลาดบริเวณหน้าธนาคาร สร้างมาตรฐานสินค้า เปิดพื้น ที่ค้าขายสินค้า
บริเวณปั้มน้ามัน ปตท. และบางจาก การทา Matching product กับ ธ.ก.ส. สาขาอื่น
พื้นที่ดาเนินการ : ดาเนินการบริเวณหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวม 152 แห่ง และบริเวณหน้า
อาคาร ธ.ก.ส. สานักงานใหญ่ 1 แห่ง
เวลาทาการ : สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
สินค้าที่จาหน่าย : (1) พืชผัก สินค้าหรือผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาลของพื้นที่ โดยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพดี
มีก ารรั บ รองคุ ณ ภาพหรื อ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต ในระบบเกษตรอิ น ทรี ย์ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
น่าสนใจและดึงดูดผู้มาจับจ่ายในตลาดมากยิ่งขึ้น
(2) สินค้าที่ชื่อเสียงของพื้นที่ สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาวของจังหวัดหรือจากจังหวัดอื่น
(3) สิ น ค้ าที่ ส่ ว นงานราชการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ในพื้น ที่ เช่ น สิ น ค้ า ที่ผ ลิ ต ตามนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจหรือนโยบายแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น
(4) สินค้าที่มีปัญหาเรื่องราคาหรือการตลาดในพื้นที่หรือจากพื้นที่อื่น
(5) สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ของกระทรวงพาณิชย์
(6) สินค้าแปลกหรือที่มีชื่อเสียงจากจังหวัดอื่นหรือจังหวัดใกล้เคียง
(7) อาหารและเครื่องดื่ม
(8) สินค้าของ สกต. / TABCO
กลุ่มเป้าหมาย : (1) เกษตรกร
(2) ลูกค้า ธ.ก.ส./SMAEs/ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/กองทุนหมู่บ้าน
(3) ผู้มีรายได้น้อย
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: ผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เกษตรกร/ชุมชน/ SMEs/ผู้มีรายได้น้อย
(2) เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพ
(3) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตรตามฤดูกาล
(4) กรณีมีจานวนเกินกว่าจานวนพื้นที่ตลาด จะใช้วิธีหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการได้เข้า
จาหน่ายสินค้าในตลาดทุกราย
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 153 แห่ ง ผู้ ป ระกอบการเพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ประมาณ 10 -20 รายต่ อ แห่ ง
รวมกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 1,530 ราย

8.

ตลาดประชารัฐต้องชม

ตลาดประชารัฐต้องชม ดาเนินการโดย กระทรวงพาณิชย์
ลักษณะตลาด : ตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์พาณิชย์ (การปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง ราคาเป็นธรรม)
และอั ตลั ก ษณ์ ของชุ ม ชน (ศิ ล ปะ วัฒ นธรรม วิ ถี ชีวิ ต ) ผสมผสานยกระดั บ เป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวของชุมชน
แนวคิด
: ส่งเสริมการจัดการตลาดชุมชนที่มีความพร้อมที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น การท่องเที่ยวชุมชน
กระตุ้ น การค้ า ขาย โดยด าเนิ น การในปี 2559 -2560 จ านวน 15 1 แห่ ง
ในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มเติม 77 แห่ง (77 จังหวัด)
พื้นที่ดาเนินการ : ตลาดชุมชน ตลาดน้า ตลาดในแหล่งท่องเที่ยว
เวลาทาการ : ขึ้นอยู่กับแต่ละตลาด โดยมีทั้งตลาดที่เปิดเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ เปิดอาทิตย์ละ 3 วัน
หรือทุกวัน
สินค้าที่จาหน่าย : (1) สินค้าเกษตร
(2) อาหารปรุงสาเร็จ
(3) สินค้า OTOP
(4) สินค้า Handmade
กลุ่มเป้าหมาย : (1) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
(2) วิสาหกิจชุมชน
(3) ธุรกิจ SMEs
(4) ผู้มีรายได้น้อย
(5) คนในชุมชน
คุณสมบัตเิ ฉพาะ: เงื่อนไขและหลั กเกณฑ์เป็นไปตามที่แต่ล ะตลาดกาหนด อาทิ เป็นสิ นค้าที่เป็นไปตาม
ลักษณะตลาด มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และสมเหตุสมผล หากเป็นไปตามเงื่อนไขของ
ตลาด จะพิจารณาให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีรายได้น้อย หรือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ตั้ง
ตลาดเป็นลาดับแรก
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 151 แห่ง ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 3,080 ราย

9.

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ดาเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม
ลักษณะตลาด : ตลาดของชุมชน จาหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าวัฒนธรรมของชุมชน
แนวคิด
: ส่ งเสริ มการตลาดสิ นค้า วัฒ นธรรม เปิดพื้ นที่ในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ทางวัฒ นธรรม
เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี พื้ น ที่ ใ นการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากชุ ม ชน การแสดงและ
การสาธิตทางวัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนกินดีอยู่ดี
สร้างรายได้ให้ชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2558 – 2560 ได้ดาเนินการเปิดถนนสายวัฒนธรรมแล้ว 32 แห่ง 28 จังหวัด และ
ในปีงบประมาณ 2561 ให้ดาเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ 76 จังหวัด
พื้นที่ดาเนินการ : ถนนคนเดินในพื้นทีท่ ี่อยู่ในจังหวัดหรืออาเภอ (รวม 76 แห่ง)
เวลาทาการ : วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์
สินค้าที่จาหน่าย : สินค้าพื้นเมือง เช่น อาหารพื้นเมือง เสื้อผ้า ผ้าพื้นเมือง งานฝีมือของใช้ต่างๆ
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ให้บริการทางวัฒนธรรม กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่
ลักษณะเฉพาะ : เป็ น ผู้ ป ระกอบการรายใหม่ ที่ มี ค วามต้ อ งการขายสิ น ค้ า และบริ ก ารในพื้ น ที่
ถนนสายวัฒนธรรม
ค่าเป้าหมาย : ตลาด 76 แห่ง ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 10-20 รายต่อแห่ง รวมกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายใหม่ประมาณ 5,000 ราย
-----------

การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นโครงการตลาดประชารั ฐ เป็ น ไปอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและรวดเร็ ว
จึงให้มีคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ จานวน 2 คณะ โดยในส่วนกลาง
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
และส่วนภูมิภ าค คณะกรรมการขับเคลื่ อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัด ... โดยมี
รายละเอียดดังนี้
คณะที่ 1 คณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
ตลาดประชารัฐ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการ
2) รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
3) อธิบดีกรมการปกครอง หรือผู้แทน
กรรมการ
4) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทน
กรรมการ
5) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน
กรรมการ
6) ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
กรรมการ
7) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
8) ผู้อานวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
9) ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
10) ผู้แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ
11) ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการ
12) ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
13) ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
14) ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
15) ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม
กรรมการ
16) ผู้แทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
17) ผู้แทนอธิบดีกรมการค้าภายใน
กรรมการ
18) ผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์
กรรมการ
19) ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กรรมการ
20) ผู้แทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรรมการ
21) เลขานุการร่วมภาคเอกชนคณะทางานการพัฒนา
กรรมการ
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3)
22) ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ
23) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
23) ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
กรรมการ

24) นายกสมาคมตลาดสดไทย

กรรมการ

25) นายทรงกลด สว่างวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26) ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน สป.
27) ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
28) ผู้อานวยการกองสารนิเทศ สป.
29) ผู้อานวยการสานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.
30) ผู้อานวยการกลุ่มงานกิจการพิเศษ สนผ.สป.
31) ผู้อานวยการศูนย์ดารงธรรม สตร.สป.
32) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการพิเศษ สนผ.สป.
33) เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนผ.สป.

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อานาจและหน้าที่
1) ก าหนดแนวทางและบูรณาการความร่วมมือระหว่ างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่ อน
การดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2) ก ากั บ ติ ด ตามและเร่ ง รั ด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานโครงการตลาดประชารั ฐ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3) รายงานปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งาน เสนอแนะแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
และสรุปผลการดาเนินงานให้กับคณะรัฐมนตรีทราบตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม
4) แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรือคณะทางานเพื่อกากับ ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐตามที่
ได้รับมอบหมาย
คณะที่ 2 คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัด…
ในระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ
ตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัด... โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประธานกรรมการ
2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
3) ปลัดจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
4) นายอาเภอทุกอาเภอ หรือผู้แทน
กรรมการ
5) พัฒนาการจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
6) ท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ

7) พาณิชย์จังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
8) วัฒนธรรมจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
9) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
10) เกษตรจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
11) คลังจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
12) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
13) สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
14) อุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
15) ขนส่งจังหวัด หรือผู้แทน
กรรมการ
16) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
กรรมการ
17) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
กรรมการ
18) ประธานหอการค้าจังหวัด
กรรมการ
19) ประธานชมรมธนาคารจังหวัด
กรรมการ
20) นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด
กรรมการ
21) ผู้อานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด กรรมการ
22) ผู้จัดการบริษัท ประรัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด กรรมการ
23) ผู้จัดการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาในพื้นที่ (ถ้ามี) กรรมการ
24) หัวหน้าสานักงานจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
25) ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจและหน้าที่
1) ก าหนดแนวทางและบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2) กากับ ติดตามและเร่งรัดการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการและการดาเนิน
โครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3) รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
4) แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการหรือคณะทางานเพื่อกากับ ติดตามและเร่งรัดการดาเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐตามที่
ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ : 1. สาหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ประจาจังหวัด สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด
2. จังหวัดอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางานบริหารจัดการการจัดสรรพื้นที่ตลาด
เพื่อกากับ ติดตาม แนะนาและบริหารจัดการการคัดเลือกผู้ลงทะเบียนในการจัดสรรพื้นที่ หรือคณะอนุกรรมการ/
คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ระดับอาเภอ ได้ตามความเหมาะสม

ที่

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ
กาหนดการ
กิจกรรม

1.
2.

1-31 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560

3.

20 ตุลาคม 2560

4.

27 ตุลาคม 2560

5.

31 ตุลาคม 2560

6.

3 พฤศจิกายน 2560

7.

6-9 พฤศจิกายน 2560

8.

6-9 พฤศจิกายน 2560

9.

9 พฤศจิกายน 2560

10. 10-30 พฤศจิกายน
2560
11. 10 พฤศจิกายน 12 ธันวาคม 2560

เตรียมการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ
ให้ดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ประชุมหารือ เรื่อง โครงการตลาดประชารัฐกับ
หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการประชารัฐ
9 ประเภท
ประชุมชี้แจงการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการที่
เป็นเจ้าภาพ
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video
Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนิน
โครงการตลาดประชารัฐสู่การปฏิบัติ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน “รายการศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย นายกรัฐมนตรี
ประชาสัมพันธ์ผ่าน “รายการเดินหน้าประเทศ
ไทย” โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน และผู้แทนกรุงเทพมหานคร
ประชาสัมพันธ์ผ่าน รายการเรื่องเล่าเช้านี้ หรือ
รายการอื่นๆ ที่แต่ละส่วนราชการ
ได้ซื้อช่วงเวลาประชาสัมพันธ์ไว้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กองสารนิเทศ สป.มท.
กรมการพัฒนาชุมชน
กองสารนิเทศ สป.มท.

กองสารนิเทศ สป.มท.
การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่กากับดูแล
ตลาดประชารัฐ
แถลงข่าวและร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกัน
กองสารนิเทศ สป.มท.
(MOU)
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
สานักงานเขต กทม.
ทุกส่วนราชการและจังหวัดดาเนินการ
หน่วยงานที่กากับดูแล
(1) บริหารจัดการพื้นที่ (2) บริหารจัดการตลาด ตลาดประชารัฐ
(3) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้ และจังหวัด
สอย และ (4) เปลี่ยนโลโก้ตลาดให้เป็นภายใต้
โครงการตลาดประชารัฐ

ที่

กาหนดการ

กิจกรรม

12. ปลายเดือนพฤศจิกายน
2560

แถลงข่าวการเปิดตลาดประชารัฐ

13. 12 ธันวาคม 2560

เปิดตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท
ในส่วนกลาง โดยกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน

14. 1-31 ธันวาคม 2560

ให้จังหวัดจัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐแต่ละ
ประเภทในพื้นที่จังหวัด

15. 1 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561

ดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐ

16. 1 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561
17. เดือน ธ.ค. 60 , ม.ค.
ก.พ. มี.ค. 61 ทุกวันที่ 1
ของทุกเดือน และรายงาน
ครั้งต่อไปเป็นรายไตรมาส
(1 ก.ค. 61 และ
30 ก.ย. 61)
18. ทุกไตรมาส

ตรวจติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนา
ติดตามการดาเนินงาน ประเมินผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐ
ประจาเดือน ................ ให้กบั
กระทรวงมหาดไทย

19. เดือนกันยายน 2561

สรุปรายงานผลการดาเนินการโครงการตลาด
ประชารัฐให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
สรุปผลสัมฤทธิ์โครงการ / ถอดบทเรียน /
ประเมินผลโครงการ

(กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หน่วยงานที่กากับดูแล
ตลาดประชารัฐ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่กากับดูแล
ตลาดประชารัฐ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่กากับดูแล
ตลาดประชารัฐ
และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่กากับดูแล
ตลาดประชารัฐ
และหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานที่กากับดูแล
ตลาดประชารัฐ
และจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่กากับ
ดูแลตลาดประชารัฐ

การประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ
การประชาสั มพัน ธ์ และการส่ ง เสริ ม โครงการตลาดประชารั ฐ เพื่ อให้ เข้า ถึงกลุ่ มเกษตรกร
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้น
ให้เข้าร่วมโครงการโดยการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐเป็นขั้นตอน
ที่สาคัญยิ่ง ในการนี้ การประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับประเทศ ระดับหน่วยงาน ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยให้มีการดาเนินการดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์ระดับประเทศ
1.1 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่าน “รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”
โดยนายกรัฐมนตรี และ “รายการเดินหน้าประเทศไทย”
1.2 แถลงข่าวและร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
1.3 จัดกิจกรรม Kick off โครงการตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560
1.4 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ โซเชียลมีเดีย และจัดทา
PR Kit เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ
1.5 จัดทาเว็บไซต์ตลาดประชารัฐ www.market.moi.go.th เพื่อเป็นเว็บไซต์หลักในการให้
ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของโครงการตลาดประชารัฐ
1.6 ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ
2. การประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน
2.1 ให้หน่วยงานที่กากับดูแลตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ดาเนินการดังต่อไปนี้
2.1.1 ประชาสั มพันธ์ เชิญ ชวนผู้ ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายของตนเองที่ไม่มี
สถานที่ค้าขายให้ลงทะเบียนผู้ประกอบการของโครงการตลาดประชารัฐ
2.1.2 ประชาสั มพันธ์ผ่ านสื่ อต่างๆ ที่อยู่ในการกากับดูแลและเป็นเครือข่ายของ
หน่วยงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ติดป้ายโปสเตอร์ต่างๆ ในหน่วยงานอย่างทั่วถึง
2.2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์ของตลาดโดยการ กาหนดนโยบาย
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การกากับดูแลด้านสาธารณสุขของตลาด
2.3 รายงานผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล พร้อมภาพถ่ายและ
คาบรรยายเป็นประจาทุกเดือน ให้กระทรวงมหาดไทยให้ทราบ เพื่อรวบรวมรายงานคณะรัฐมนตรีต่อไป
3. การประชาสัมพันธ์ระดับภูมิภาค
3.1 ให้จังหวัดจัดทาแผนประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ รวมทั้งจัดทาโปสเตอร์
ป้ายคัดเอ้าท์ ธงญี่ปุ่น ติดโปสเตอร์การลงทะเบียนผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ศูนย์ดารงธรรม
อาเภอ และสานักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถดาว์นโหลดเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซต์
ตลาดประชารัฐ www.market.moi.go.th
3.2 ให้หน่วยงานระดับจังหวัด เช่น สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด
สานั กงานวัฒ นธรรมจั งหวัด ส านั กงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด และธ.ก.ส. ในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาหาร
หาบเร่แผงลอย ในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ
3.3 ใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน ได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบอาหาร หาบเร่แผงลอย ในการเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ โดยใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารในพื้นที่
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยพิจ ารณาใช้หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ล ะแห่ ง สถานี วิท ยุ ชุม ชน สถานี โ ทรทัศน์ ภูมิภ าค หรือสถานี เคเบิล ของภาคเอกชน เป็น ช่องทางชี้แจง
ประชาชน หรื ออาจใช้รถประชาสั มพันธ์เคลื่อนที่กระจายข่าวสารตามหมู่บ้านด้ว ย นอกจากนี้ให้พิจารณา
ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ เช่น Line Facebook ให้กว้างขวางขึ้น
3.4 ให้บูรณาการกับสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันในพื้นที่
3.5 ให้จังหวัดดาเนินการกาหนดจัดงานเปิดตลาดประชารัฐแต่ละประเภทตามช่วงวันเวลา
และสถานที่ตามความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีเปิดงาน
ผ่านสื่อต่างๆ โดยให้ บัน ทึกภาพนิ่งการเปิดงานและกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งรายงานจานวนผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ รายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการโครงการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
4. การประชาสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น
4.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสานักงานพัฒนาการชุมชนจังหวัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการให้กับเครือข่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
4.2 ให้ ผู้ จั ด การตลาดแต่ ล ะแห่ ง ประชาสั ม พั นธ์ ก ารลงทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการให้ กั บ
ผู้ค้าในพื้นที่ รวมทั้งให้ความสาคัญกับ การสร้างมาตรฐานของตลาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมส่ งเสริม
การขาย และการกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสินค้าอย่างสม่าเสมอ
-----------

การดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ให้มีการลงทะเบียนผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30
– 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็น กลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ
ที่เดือดร้อนจากการไม่มีที่สถานที่ค้าขาย หรือกลุ่มที่หน่วยงานที่กากับตลาดได้กาหนดไว้
2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย
3. ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นทีจ่ ังหวัด/อาเภอของตนเองที่อาศัยอยู่จริง
4. ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นลงทะเบียน ณ จุดที่ส่วนราชการกาหนดไว้เพียงแห่งเดียว
5. ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นบุคคลที่จะดาเนินการจาหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และจะต้องปฏิบัติ
ตามกติกาและเงื่อนไขของตลาด รวมทั้งมีสินค้ามาจัดจาหน่ายตามวัน เวลา ที่กาหนดไว้
6. ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบคาขอเป็นความจริงทุกประการ
7. ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูลในแบบ
คาขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียนยื่นแบบคาขอมากกว่า 1 แห่ง

บทบาทของเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ประกอบการตามโครงการตลาดประชารัฐ
1. รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทุกราย (Say Yes) แม้ว่าจะมีจานวนเกินตลาดที่จะรองรับ
2. ชี้แจงกับผู้ขอลงทะเบียนผู้ประกอบการทราบและเข้าใจว่าตลาดแต่ละประเภทมีคุณลักษณะ
อย่างไร และแนะนาผู้ขอลงทะเบียนพิจารณาเลือกตลาดที่ประสงค์จะค้าขายให้เหมาะสมกับสินค้าของผู้ขอ
ลงทะเบียนมากที่สุด
3. แนะนาผู้ขอลงทะเบียนให้ เลือกตลาดที่ใกล้เคียงกับ พื้นที่ที่อาศัยของตน เพื่อลดต้นทุนการ
ค้าขายในเรื่องการขนส่งและการเดินทาง
4. ตลาดบางประเภทต้องมีค่าใช้จ่ายพื้นฐาน เช่น ค่าไฟ ค่าน้า ค่าทาความสะอาด ค่ายามรักษาความ
ปลอดภัย จึงควรแจ้งให้ขอลงทะเบียนเข้าใจและยอมรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นของแต่ละตลาดให้ชัดเจน
5. ตลาดแต่ละแห่งมี กติกาและเงื่อนไขของตลาดที่แตกต่างกัน จึงควรแจ้งให้ผู้ขอลงทะเบียน
ทราบกติกาและเงื่อนไขของแต่ละตลาดเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกตลาด
6. กรณีมีผู้ขอลงทะเบียนจานวนมากเกินปริมาณที่ตลาดแต่ละประเภทจะรองรับได้ ให้แจ้งผู้ขอ
ลงทะเบียนว่า ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/ศูนย์ดารงธรรมอาเภอยังมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจัดสรรลงใน
ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด ในพื้นที่ห น่วยงานภาครัฐ เช่น ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ส านักงาน
การประปานครหลวง ส านั ก งานประปาส่ ว นภูมิ ภ าค ส านั กงานการไฟฟ้านครหลวง ส านักงานการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค หรือตามสถานที่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด หรือพิจารณาจัดสรรลงในตลาดประชารัฐ
Modern trade ในห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่
7. ให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนศึกษาคู่มือแนวทางการดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อให้
สามารถรับลงทะเบียนของตลาดได้ทุกประเภท

ขั้นตอนการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐในภูมิภาค
1. การลงทะเบียนผู้ประกอบการ
1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ
1.1.1 ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอ รวบรวมบัญชีตลาดประชารัฐจากหน่วยงาน
ที่กากับดูแลตลาดประชารัฐในพื้นที่
1.1.2 ให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอจัดให้มีจุดรับลงทะเบียน “ตลาดประชารัฐ”
1.1.3 ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือธงญี่ปุ่น ณ จุดรับลงทะเบียน และจุดอื่นๆตามความเหมาะสม
เพื่อประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการและการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ
1.1.4 ให้จังหวัดจัดทากลุ่มไลน์ตลาดประชารัฐจังหวัดเพื่อรายงานผลการดาเนินงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันตามโครงการตลาดประชารัฐ
1.1.5 ให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานที่กากับดูแลตลาดแต่ละประเภท ได้แก่ สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด และ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจการดาเนินโครงการ
ตลาดประชารัฐ และมีบุคลิกที่มีจิตบริการ (Service mind) สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาประจาที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
และศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ตามความเหมาะสม
1.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.2.1 ให้ผู้รับลงทะเบียนรับคาขอจากผู้ประกอบการทุกราย
1.2.2 ให้เจ้าหน้าทีใ่ ห้คาชี้แจง แนะนา ลักษณะ หลักเกณฑ์ของตลาด และความเหมาะสม
ของสิ น ค้า ผลิ ต ผลทางการเกษตร ที่จ ะนามาจาหน่ายในตลาดประชารัฐ ให้ สั มพันธ์กับประเภทของตลาด
แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกตลาดที่ต้องการ ได้ไม่เกิน 3 ประเภท โดยจัดลาดับความ
ต้องการ 3 ลาดับแรก (1 คือ ตลาดที่ต้องการมากที่สุด เรียงตามลาดับ) ทั้งนี้ การพิจารณาเลือกตลาดขอให้
คานึงถึงภูมิลาเนาของผู้ลงทะเบียนเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งสินค้า และการลดต้นทุน การผลิต
สาหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
1.2.3 ในการยื่นแบบคาขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ
(1) ให้ผู้ขอลงทะเบียนกรอกแบบคาขอ ตป 01 (ภูมิภาค) โดยระบุที่อยู่และ
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อกลับให้ชัดเจน พร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนฉบับจริง และยื่นเอกสารให้กับ
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
(2) ให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะนา และอานวยความสะดวกในการ
กรอกเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วน และออกใบตอบรับการลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน
(3) ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การน าข้ อ ข้ อ มู ล การลงทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ
ผ่านทางเว็บไซต์ www.market.moi.go.th ทุกวัน ตามแบบที่กาหนด

1.3 ขั้นตอนการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ
1.3.1 ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และศูนย์ดารงธรรมอาเภอ สาเนาคาขอ
ลงทะเบีย นผู้ป ระกอบการ จานวน ๑ ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งคาขอลงทะเบีย นผู้ประกอบการ
ฉบับจริงหรือสาเนาในกรณีที่ผู้ประกอบการเลือกมากกว่า 1 ประเภท ให้กับหน่วยงานที่กากับดูแลตลาด
ไว้ดาเนินการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ตามหลักเกณฑ์ของตลาดแต่ละประเภทต่อไป ดังนี้
(1) ตลาดประชารั ฐ Green Market ให้ ร วบรวมส่ ง ไปยั ง องค์ ก ารตลาด
กระทรวงมหาดไทย สาขาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดลาพูน
(2) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ให้ดาเนินการดังนี้
(2.1) กรณีศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ให้รวบรวมส่งไปยังสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(2.2) กรณีศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ให้รวบรวมส่งไปยังสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
(3) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ให้ดาเนินการดังนี้
(3.1) กรณีศูนย์ ดารงธรรมจังหวัด ให้ รวบรวมส่ งไปยังส านักงานส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด
(3.2) กรณีศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ให้ รวบรวมส่ งไปยังส านักงานส่ งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอาเภอ
(4) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดและตลาดประชารัฐ Modern Trade
ให้รวบรวมที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
(5) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ให้ดาเนินการดังนี้
(5.1) กรณีศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ให้รวบรวมส่งไปยังสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
(5.2) กรณีศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ให้รวบรวมส่งไปยังสานักงาน ธ.ก.ส. สาขา
(6) ตลาดประชารัฐต้องชม ให้รวบรวมส่งไปยังสานักงานพาณิชย์จังหวัด
(7) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ให้รวบรวมส่งไป
ยังสานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
1.3.2 หน่ วยงานที่ ก ากับดู แลตลาด เมื่ อได้ รั บคาขอลงทะเบี ยนแล้ ว ให้ ด าเนิ นการ
พิจารณาจัดสรรพื้นที่ในตลาดให้กับผู้ลงทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ให้มีสถานที่สาหรับ จาหน่าย
สินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตร โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) มีความโปร่งใส เป็นธรรม
(2) คัดเลือกตามลาดับในการลงทะเบียน โดยคานึงถึงประเภทสินค้าและ
ความพร้อมของผู้ประกอบการเป็นหลัก
(3) กรณีมีผู้ลงทะเบียนมากกว่าพื้นทีท่ ี่จะจัดสรรได้ อาจดาเนินการคัดเลือก
โดยการจับฉลาก
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการขับเคลื่ อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ประจาจังหวัด... หรือคณะอนุกรรมการ/คณะทางานที่ได้รับมอบอานาจหน้าที่ ดาเนินการ กากับ ติดตามเร่งรัด
และบริหารจัดการการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ลงทะเบียนและการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย

1.3.3 ให้ ห น่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลตลาดแจ้ ง ผลการด าเนิ น การจั ด สรรพื้ น ที่ ใ ห้
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอทราบ
1.3.5 ให้ ศู น ย์ ด ารงธรรมอ าเภอรายงานผลการลงทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการและ
การจั ด สรรพื้ น ที่ ใ ห้ ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ตามแบบรายงาน ตป 03 เพื่อ รวบรวมและจัด ท าสรุ ป ผลการ
ดาเนิ น งาน สภาพปั ญหาและอุป สรรคในการดาเนินงาน พร้อมทั้ง เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ตามแบบรายงาน ตป 04 ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกวัน
ศุกร์ของสัปดาห์ของเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.
2. การดาเนินการบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ
2.1 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัด ...
จัดประชุมเพื่อกาหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการดาเนินงานของตลาดประชารัฐทุกประเภทให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีแนวทางเดียวกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดประชารัฐ
2.2 ให้หน่วยงานที่กากับดูแลตลาดรายงานผลการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการสถานที่
และรายได้ สุ ทธิ ของผู้ ป ระกอบการที่ ร่ ว มโครงการตลาดประชารั ฐ ให้ ศู นย์ ด ารงธรรมจั งหวั ด เพื่ อรายงาน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัด... และกระทรวงมหาดไทยทราบ
ตามแบบรายงาน ตป 04 โดยในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ให้รายงานทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน และ
รายงานครั้งต่อไปเป็นรายไตรมาส (1 กรกฎาคม 2561 และ 30 กันยายน 2561)

ขั้นตอนการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐในกรุงเทพมหานคร
1. ให้กรุงเทพมหานครจัดจุดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ “ตลาดประชารัฐ” ณ สานักงาน
เขตทุกเขต
2. ให้ ส านั กงานเขตรั บ ลงทะเบีย นผู้ ประกอบการผู้ ที่ส นใจเข้ าร่ว มตลาดประชารัฐ กทม.
คืนความสุข และตลาดประชารัฐ Green Market : (1) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และ (2) ตลาดบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ให้ใช้แบบ ตป 02 (กทม.)
3. ให้สานักงานเขตดาเนินการกรอกข้อมูล การลงทะเบียนผู้ประกอบการผ่ านทางเว็บไซต์
www.market.moi.go.th ทุกวัน
4. การดาเนินการจัดสรรพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้าของตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
ให้เป็นไปตามขั้นตอน หลักการและเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกาหนด
5. ในกรณีที่มีผู้ที่สนใจลงทะเบียนผู้ประกอบการในตลาดประชารัฐ Green Market :
(1) ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และ (2) ตลาดบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สาเนาใบคาขอลงทะเบียน
ให้กับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรพื้นที่ในการจาหน่ายสินค้า
6. ให้กรุงเทพมหานครรายงานผลการลงทะเบียนผู้ประกอบการส่งกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประจาทุกวันศุกร์ที่ 17, 24 พฤศจิกายน 2560 และ 1 ธันวาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น.
-----------

แผนผังขั้นตอนการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐในภูมิภาค
การลงทะเบียนผู้ประกอบการ
ขั้นตอน
การ
เตรียมการ
ขั้นตอน
การ
ลงทะเบียน
ขั้นตอน
การ
จัดสรรพื้นที่
ตลาดประชารัฐ
Green Market

1

2

3

4

5

จัดทาบัญชี
ตลาดในพื้นที่

ตั้งโต๊ะรับ
ลงทะเบียน

จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์

จัดทากลุ่ม
ไลน์จังหวัด

จัดเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์

6

7

8

9

รับลงทะเบียน
ทุกราย

จนท.ชี้แจง
แนะนาตลาด

ตรวจสอบเอกสาร
ให้ครบถ้วน

นาเข้าข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์

10
สาเนาและส่งคาขอลงทะเบียน
ให้กับหน่วยงานที่กากับดูแลตลาด
ตลาดประชารัฐ
พช.จ./พข.อ.
คนไทยยิ้มได้

อต.สาขา

ตลาดประชารัฐ สถ.จ./สถ.อ.
ท้องถิ่นสุขใจ

ตลาดประชารัฐ
ของดีจังหวัด

ตลาดประชารัฐ
Modern Trade

ตลาดประชารัฐ
ธ.ก.ส.
ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.

ศดธ.จ.

ตลาดประชารัฐ
พณจ.
ต้องชม

ศดธ.จ.

9. ตลาดประชารัฐ
วธจ
ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
.

11
จัดสรรพื้นที่จาหน่ายสินค้าและ
ผลิตผลทางการเกษตรและ
แจ้งผลการดาเนินการให้
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด/อาเภอทราบ

12
สรุปผลการดาเนินงานให้
กระทรวงมหาดไทย
ทุกวันศุกร์

การบริหารจัดการโครงการตลาดประชารัฐ

1
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โครงการตลาดประชารัฐ ประจาจังหวัด...
กาหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการดาเนินงาน
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

2
หน่วยงานที่กากับดูแลตลาดรายงานผล
การดาเนินการให้ศนู ย์ดารงธรรมจังหวัด
เพื่อรายงานคณะกรรมการฯ ประจาจังหวัด...
และกระทรวงมหาดไทย ตามวันที่กาหนด

การรายงานผลและตรวจติดตามประเมินผล
เพื่อให้การรายงานผล ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐมีประสิทธิภาพ
และอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง สามารถนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานให้เกิดความคุ้มค่า และยั่งยืน
ต่อไป จึงจัดให้มีระบบการรายงานผลและตรวจติดตามประเมินผลให้กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. รายงานการจัดพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดพิธีเปิดงาน อาทิ จานวน
ผู้ประกอบการ จานวนคนที่มาใช้บริการในตลาด กิจกรรม และมูลค่าการซื้อขาย
2. รายงานผลการด าเนิ น งานโครงการตลาดประชารั ฐ ประจ าเดื อ น ประกอบด้ ว ย
การลงทะเบียนผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ดาเนินการภายใต้ตลาดประชารัฐ และรายได้หมุนเวียน โดยหน่วยงาน
ที่ดาเนินการตลาดประชารัฐ และหน่วยงานที่สนับสนุนการดาเนินงาน ตามแบบ ตป 04
3. ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานและประเมินผลโครงการตลาดประชารัฐ
4. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบในแต่ละเขตตรวจราชการ
เป็นผู้ตรวจติดตาม ให้ คาปรึกษาแนะนา กระตุ้นการดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐและ
ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ส าหรั บ การประเมิ น ผลความพึง พอใจผู้ ป ระกอบการและผู้ ที่ เข้ ามาใช้ บริ การในตลาดนั้ น
กระทรวงมหาดไทยจะได้ดาเนินการในภายหลัง
-----------

ภาคผนวก

แบบ ตป 01 (ภูมิภาค)
แบบคาขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ลาดับการรับคาขอ ........................................
โครงการตลาดประชารัฐ
วันที่รับคาขอ ..................................................
จังหวัด .................................................. หน่วยงานที่รับคาขอ ........................................
วันที่ยื่นคาขอ ......./................../............
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
1.1 ชื่อ-สกุล ..........................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน      ภูมิลาเนาเดิม .....................
1.2 ประเภท  เกษตรกร  ผู้มีรายได้น้อย  วิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม OTOP  SMEs
 พ่อค้า/แม่ค้า  อื่นๆ ...........................................................................
รายได้ต่อเดือน ....................................................
1.3 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ .................. หมูที่ .......... ซอย ................................... ถนน.........................................
ตาบล/แขวง ..................................อาเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์ .......................................... โทรสาร ..............................................
โทรศัพท์มือถือ ............................... Line ID: ………………………… E-mail ......................................................
1.4 สถานภาพผู้ประกอบการ
 เป็นผู้ประกอบการรายใหม่  เป็นผู้ประกอบการทีป่ ัจจุบันไม่มีสถานที่ค้าขาย
(โปรดระบุสถานที่ที่เคยจาหน่ายสินค้า)
สถานที่ ..............................................................................
วัน/เวลาที่จาหน่าย..............................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความสนใจจองพื้นที่ตลาด
2.1 ประเภทตลาดที่สนใจเข้าร่วม (จัดลาดับตลาดที่ต้องการ 3 อันดับแรก โดย 1 เป็นตลาดที่ต้องการมากที่สุด)
..……. ตลาดประชารัฐ Green Market  ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  ตลาดบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  ตลาดลาพูน จ.ลาพูน
..……. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดสินค้า OTOP สินค้าเกษตรกร) ที่ ..............................................
..……. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดสดเทศบาล ตลาดสดของ อบต.) ที่ ...........................................
..……. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (สินค้าโดดเด่น/สินค้าตามฤดูกาล จัดบริเวณหน้าศาลากลางหรือที่ว่าการอาเภอ)
..……. ตลาดประชารัฐ Modern Trade (ในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ตามวัน เวลา ทีห่ น่วยงานกาหนด)
..……. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. (ตลาดบริเวณหน้า ธ.ก.ส.) ที่ ..................................................
..……. ตลาดประชารัฐต้องชมของกระทรวงพาณิชย์ (วัน เวลา และสถานที่ตามที่หน่วยงานกาหนด)
..……. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม (วัน เวลา และสถานที่ ตามที่หน่วยงานกาหนด)
2.2 กลุ่มสินค้าที่ท่านต้องการจาหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
 สินค้าเกษตร
 สินค้า OTOP / CPOT
 สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน
 สินค้าเกษตรอินทรีย์  เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล  บรรจุภัณฑ์
 ผัก ผลไม้ปลอดภัย  ข้าวสาร ของแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ  อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง
 อาหารสดแปรรูป
 อื่นๆ : ระบุ ........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ยื่นลงทะเบียนเพียงแห่งเดียวและข้อมูลข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
โดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูลในแบบคาขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียน
ยื่นแบบคาขอมากกว่า 1 แห่ง
ลงชื่อ .......................................... ผู้ขอยื่นลงทะเบียน
สาหรับเจ้าหน้าที่
(........................................................)
ผลการพิจารณาการจัดสรรพื้นที่  ได้รับ  ไม่ได้
รายละเอียด……………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………..

แบบ ตป 02 (กทม.)
แบบคาขอลงทะเบียนผู้ประกอบการ
โครงการตลาดประชารัฐ

กรุงเทพมหานคร

สาหรับเจ้าหน้าที่
ลาดับการรับคาขอ ........................................
วันที่รับคาขอ ..................................................
หน่วยงานที่รับคาขอ ........................................

วันที่ยื่นคาขอ ......./................../............
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
1.1 ชื่อ-สกุล ..........................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน      ภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้าน.............
1.2 ประเภท  เกษตรกร  ผู้มีรายได้น้อย  วิสาหกิจชุมชน  กลุ่ม OTOP  SMEs
 พ่อค้า/แม่ค้า  อื่นๆ ...........................................................................
รายได้ต่อเดือน ....................................................
1.3 ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
เลขที่ .................. หมูที่ .......... ซอย ................................... ถนน.......................................
ตาบล .............................อาเภอ ............................. จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ 
โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ............................................ โทรศัพท์มือถือ .....................................
Line ID: ………………………… E-mail .........................................................................................
1.4 สถานภาพผู้ประกอบการ
 เป็นผู้ประกอบการรายใหม่  เป็นผู้ประกอบการทีป่ ัจจุบันไม่มีสถานที่ค้าขาย
(โปรดระบุสถานที่ที่เคยจาหน่ายสินค้า)
สถานที่ ..............................................................................
สินค้าที่จาหน่าย ................................................................
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความสนใจจองพื้นที่ตลาด
2.1 ประเภทตลาดที่สนใจเข้าร่วม
..……. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข (ตามพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครกาหนด)
..……. ตลาดประชารัฐ Green Market :  ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  ตลาดบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
2.2 กลุ่มสินค้าที่ท่านต้องการจาหน่าย (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
 สินค้าเกษตร
 สินค้า OTOP / CPOT
 สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน
 สินค้าเกษตรอินทรีย์  เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล  บรรจุภัณฑ์
 ผัก ผลไม้ปลอดภัย  ข้าวสาร ของแห้ง เครื่องปรุงต่างๆ  อาหารพร้อมรับประทาน ข้าวแกง
 อาหารสดแปรรูป
 อื่นๆ : ระบุ ........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ยื่นลงทะเบียนเพียงแห่งเดียวและข้อมูลข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
โดยยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูลในแบบคาขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียน
ยื่นแบบคาขอมากกว่า 1 แห่ง
ลงชื่อ .......................................... ผู้ขอยื่นลงทะเบียน
สาหรับเจ้าหน้าที่
(........................................................)
ผลการพิจารณาการจัดสรรพื้นที่  ได้รับ  ไม่ได้
รายละเอียด………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………..

แบบ ตป 03
แบบรายงานผลการลงทะเบียนผู้ประกอบการและการจัดสรรพื้นที่
โครงการตลาดประชารัฐ
สาหรับศูนย์ดารงธรรมอาเภอรายงานให้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และ
สานักงานเขตรายงานให้กรุงเทพมหานคร
วันที่ ...................................................................................................
จังหวัด ............................................ อาเภอ/เขต ...........................................................
รวมจานวน .............................. ราย

ที่

รายชื่อ
(1)

เลขที่บัตร
ประชาชน
(2)

ที่อยู่
(3)

ประเภทของตลาดประชารัฐ
ผลการ
(4)
จัดสรรพื้นที่
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
--------------------------------------------------ผู้รายงาน (ชื่อ)...............................................
ตาแหน่ง ........................................................
หน่วยงาน ......................................................
โทรศัพท์มือถือ ...............................................
หมายเหตุ : ประเภทของตลาด คือ
1. ตลาดประชารัฐ Green Market
2. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
3. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ
4. ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข
5. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
6. ตลาดประชารัฐ Modern Trade
7. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
8. ตลาดประชารัฐต้องชม
9. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

แบบ ตป 04
แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
สาหรับศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและกรุงเทพมหานคร
รายงานให้กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด ...................................................................................
1. จานวนผู้ลงทะเบียนและรายได้สุทธิ

ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ประเภทของตลาด
ประชารัฐ
(1)

จานวน
ยอดสะสม
ผู้ลงทะเบียน
จานวน
ผู้ประกอบการ ผู้ลงทะเบียน
ในเดือน ........ ผู้ประกอบการ
(2)
(3)

จานวน
ผู้ลงทะเบียน
ที่ได้รับการ
จัดสรรพื้นที่
ในเดือน ........
(4)

ยอดสะสม
จานวน
ผู้ลงทะเบียนที่
ได้รับการ
จัดสรรพื้นที่
(5)

ยอดสะสม
จานวนตลาด
ที่เข้าร่วม
โครงการ
(6)

รายได้
สุทธิจาก
ผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วม
โครงการ
(7)

ตลาดประชารัฐ
Green Market
ตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้
ตลาดประชารัฐ
ท้องถิ่นสุขใจ
ตลาดประชารัฐ กทม.
คืนความสุข
ตลาดประชารัฐ
ของดีจังหวัด
ตลาดประชารัฐ
Modern Trade
ตลาดประชารัฐ
ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
ตลาดประชารัฐ
ต้องชม
ตลาดประชารัฐ
ตลาดวัฒนธรรม
ถนนสายวัฒนธรรม
รวม

2. ภาพกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐและการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในโครงการฯ พร้อมคาบรรยาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
--------------------------------------------------หมายเหตุ : - ส่งแบบรายงานมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้รายงาน (ชื่อ)...............................................
moippb0211.1@gmail.com
ตาแหน่ง ........................................................
- ในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 ให้รายงานทุกวัน
หน่วยงาน ......................................................
ศุกร์ของสัปดาห์ของ ก่อนเวลา 12.00 น.
โทรศัพท์มือถือ ...............................................
- ในเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 ให้รายงานทุกวันที่
วันที่รายงาน ..................................................
1 ของทุกเดือน
- รายงานครั้งต่อไปเป็นราย ไตรมาส (1 กรกฎาคม 2561
และ 30 กันยายน 2561)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนกลาง
กลุ่มงานกิจการพิเศษ สานักนโยบายและแผน
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนภูมิภาค
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ที่ทาการปกครองอาเภอ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร

