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บทนํา 
คู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility in 

Process) ฉบับน้ี จัดทําขึ้นโดยอ้างอิงหลักการและแนวปฏิบัติสากล ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ หรือ CSR in Process โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติ

ดังกล่าวจะส่งเสริมให้องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ก้าวสู่ความย่ังยืนได้อย่างมั่นคงจากการปฏิบัติงานที่

คํานึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง นอกจากน้ันจากการที่ภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวงการคลัง (สคร.) ในฐานะหน่วยงานกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยรวมของประเทศ คาดหวังให้รัฐวิสาหกิจ

ต่างๆ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงได้ออกหลักปฏิบัติด้านการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

โดยอ้างอิงหลักการและแนวปฏิบัติสากล ISO 26000 เผยแพร่ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งนําไปประยุกต์ใช้อย่าง 

แพร่หลาย รวมถึงได้กําหนดเป็นหลักเกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปี เพ่ือขับเคลื่อนให้

รัฐวิสาหกิจปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด ด้วยความสําคัญดังกล่าวทําให้องค์การตลาดเล็งเห็น

ถึงความสําคัญและสนับสนุนให้มีการจัดทําคู่มือ CSR in Process เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานอย่าง

เป็นระบบให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องกับ องค์การตลาด นําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ดังน้ันเพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจต้นแบบด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) อันจะเป็นรากฐานสําคัญในการก้าวสู่ความย่ังยืนได้อย่างแท้จริง

ในอนาคต จึงมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับขององค์กร ให้ความสําคัญ เข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ

นําคู่มือ CSR in Process ไปปฏิบัติในกิจการ ประจําวัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญย่ิงขององค์กร อย่าง

เป็นรูปธรรมต่อไป

ฝ่ายประชาสมัพันธ ์ 
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บทท่ี 1
หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR in Process) 

1.1 หลักการ 
องค์การตลาด(อต.) ดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีเจตนารมณ์ที่จะทํางานร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสาน

ความสัมพันธ์อันดีที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้

เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ 

พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยมี

หลักการและแนวทางในการปฏิบัติตามหลักสากล ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ หรือ CSR in Process 

ทิศทางการดําเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ ขององค์การตลาด (อต.) 

1.แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD)
กระทรวงการคลังได้กําหนดนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) สําหรับ

องค์การตลาด ที่จะใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลและช้ีประเด็นที่องค์การตลาดควรให้ความสําคัญและเร่ง

ดําเนินการ รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการกําหนดตัวช้ีวัดสําหรับการประเมิลผลการดําเนินงานของ องค์การ

ตลาดต่อไป ซึ่ง SOD ขององค์การตลาดมี 3 ระดับดังน้ี 

(1) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(2) แนวนโยบายสําหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ิมศักยภาพ

ในการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(3) แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อองค์การตลาด กําหนดทิศทางขององค์กรที่เหมาะสม

ตามนโยบายรัฐบาล และเร่งพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
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2.วิสัยทัศน์

“องค์การตลาดเป็นแหล่งสร้างรายได้ของผู้ผลิตผู้บริโภคสมประสงค์ อยา่งยั่งยืน” 

3.พันธกิจ

องค์การตลาดมุ่งมั่นในการนําสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างมืออาชีพ 

4. ค่านิยม (Core Values) ของ อต.

“Markets” 

I Integrity ซื่อตรง 
M Marketing Boldness จริงใจ 
A Accountability จิตสาํนึกพรอ้มรับการตรวจสอบ 
R Result oriented มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
K Knowledge รอบรู้ 
E e-Commerce เก่งพาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ 
T Trustworthy Advisory เป็นที่ปรึกษาท่ีน่าเชื่อถือไว้ได้ 
S Self-Discipline & Social responsibility มีวินัย & รับผิดชอบต่อสังคม 

5. ความสามารถพิเศษขององค์การตลาด เป็นที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญด้านการตลาด ในการจัดต้ังพัฒนา

และสร้างตลาดอย่างมีสุขลักษณะที่ดีได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นตัวเช่ือมกลางเช่ือมโยงในการกระจายผลผลิต

เกษตรกรสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 
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6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การตลาด ทั้งภายในและภายนอก

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญขององค์การตลาด(อต.) มี 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ/หน่วยงานกํากับ,คู่ค้า/
ผู้รับจ้าง, ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ, พนักงาน, และชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่ง อต.ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อทุก
กลุ่มอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานท่ีดีโดยทั่วไป รวมทั้ง อต.ควรตระหนักและให้
ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและนําไปสู่ผลสําเร็จที่จะส่งผลต่อความย่ังยืนของทั้งองค์กรและสังคม ต่อไป 

ภาครัฐ/หน่วยงานกํากับ 

- รัฐบาล 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการคลัง  

คู่ค้า/ผู้รับจ้าง 

- ผู้รับเหมาจ้างงาน 
- บริษัทจัดหาแรงงาน 
- ตัวแทนจัดส่งอาหารดิบ  

  ชุมชน/สังคม/สิ่งแวดล้อม 

ลูกค้า/ผูใ้ช้บรกิาร 

- ผู้เช่าพ้ืนที่/แผงค้า/ตลาด 
- ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ 
- ผู้เช่าห้องพักอาศัย 
- ธนาคาร 

พนักงาน 
- ผู้บริหาร 
- พนักงาน 
- ลูกจ้าง 

 องค์การตลาด 
(อต.) 

คู่ค้า/ผู้รับจ้าง 

สังคม/ชุมชน  ผู้บริหาร/พนักงาน 

ภาครัฐ 

หน่วยงานกํากับ 

ลูกค้า 
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คํานยิาม CSR องค์การตลาด 

“ เติบโตอย่างย่ังยืน ร่วมกับชุมชน  
สังคมสิ่งแวดล้อมโดยให้ความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติงานประจําท่ัวท้ังองค์กร ”

1.2 แนวทางปฏิบัติงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 
Responsibility : CSR in Process) 

คู่มือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social 

Responsibility : CSR in Process) เพ่ือความย่ังยืนขององค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย(อต.) ฉบับน้ีจัดทํา

ขึ้นเพ่ือถือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานอย่างเป็นระบบให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

ผู้เกี่ยวข้องกับ องค์การตลาด(อต.) นําไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีเน้ือหาสอดคล้องตามรายละเอียด

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคู่มือการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามแบบประเมินใหม่ (Enablers) 

หัวข้อบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามองค์ประกอบ ได้แก่ 

1.2.1 โครงสร้างผู้รับผิดชอบ  

1.2.1 ระบบการบริหารจัดการ  

1.2.3 ระบบการส่งเสริมการดําเนินงาน  

1.2.3 ระบบติดตามการประเมินและรายงานผลการดําเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง 

ในที่นี้จึงได้แสดงการเช่ือมโยงหลักการ CSR in Process สู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อการสร้างผลสําเร็จตามมาตรฐาน ISO 26000 ครอบคลุม 7 หลักการตาม

แนวทางการกํากับดูแลที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และหลักการ

แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล เช่น 7 หลักปฏิบัติ (7 Core Principles) ตาม

มาตรฐาน ISO 26000 เป็นต้น  
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1.3 องค์ประกอบ CSR In Process ตามมาตรฐาน ISO 26000 

การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ ขององค์การตลาด เร่ิมจากการ
พัฒนาให้บุคลากรทุกระดับของ องค์การตลาด(อต.) มีพฤติกรรมด้านจริยธรรมที่นําองค์กรสู่การรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบ CSR In Process หรือ
เทียบเท่า ISO 26000 ประกอบด้วย 7 หลักการ 7 แนวปฏิบัติ ดังนี้  

7 หลักการ (Principles) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 
1. ความรับผิดชอบ (Accountability) การรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการและ

การปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  
2. ความโปร่งใส (Transparency) ความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดําเนินงานที่มีผลกระทบ ต่อ

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) การยึดมั่นปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมท้ังความ

ซื่อสัตย์ ไม่เลือกปฏิบัติ และยุติธรรม  
4. การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) การ

เคารพ พิจารณาและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร  
5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) การยอมรับการปฏิบัติตามหลักนิติ

ธรรมหรือการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับองค์การตลาด 
6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of Behavior)

การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สากลกําหนด ร่วมกับ การยึดมั่นการดําเนินงานตามหลักนิติธรรมที่
รัฐบาลกําหนด อย่างเคร่งครัด  

7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) การให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และยอมรับถึงความสําคัญ และความเป็นสากลของหลักการ  

7 หัวข้อ (Core Subjects) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ 
1. การกํากับดูแลองค์กร (ธรรมาภิบาล)
2. สิทธิมนุษยชน
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน
4. สิ่งแวดล้อม
5. การปฏิบัติดําเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. ประเด็นด้านผู้บริโภค
7. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
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 ซึ่ง 7 พฤติกรรมจริยธรรมข้างต้น องค์การตลาด ได้กําหนดให้บุคลากรนําไปปฏิบัติร่วมกับ 7 

กระบวนการ หลักด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน ได้แก่ 1) ธรรมาภิ

บาล 2) สิทธิ มนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม 6) ประเด็นด้าน

ผู้ใช้บริการ และ 7) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน  

1) ธรรมาภิบาล (Organizational Governance)

ธรรมาภิบาลเป็นกลไกขั้นต้นสําหรับการขับเคล่ือนให้ องค์การตลาดปฏิบัติงานด้วยความเป็นเลิศ

ภายใต้ หลักการคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ โดยผู้ที่มีบทบาทหลักในการดําเนินงานให้บรรลุผล

สําเร็จได้แก่ คณะกรรมการ อต. ในฐานะผู้แทนเจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นภาครัฐ ดังน้ัน จึงมีความสําคัญที่ 

คณะกรรมการองค์การตลาด ต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําหลักการด้านธรรมาภิบาลนําสู่การปฏิบัติ

จริง ภายในองค์การตลาด จนเกิดผลสําเร็จโดยเป็นการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และสอดรับกับ

หลักการกํากับดูแลที่ดีในมิติบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร) กําหนด ได้แก่ การกําหนดทิศทางและค่านิยมด้านการกํากับดูแล เพ่ือทําให้ ปฏิบัติงานโดย

รับผิดชอบต่อผลจากการกระทําที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การมีภาวะผู้นําด้านการแสดง ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการคํานึงถึงความย่ังยืน การ

ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างสมดุล และการส่งเสริมให้เกิดระบบการกํากับ

ดูแลที่ดีที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนให้ บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายด้านการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาความย่ังยืนได้ตามแนวทางที่เจ้าของกิจการ/ผู้ถือหุ้นภาครัฐกําหนด 

แนวปฏิบัติ : 

1. คณะกรรมการของ องค์การตลาดมุ่งมั่นขับเคลื่อนให้องค์กร ดําเนินการด้านการแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยผนวกเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานประจําวัน จึงกําหนดนํา

มาตรฐาน ISO 26000 ที่มีเป้าหมายสูงสุด รวมถึงหลักการและ แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานและสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กําหนดให้ถือปฏิบัติ  

2. คณะกรรมการองค์การตลาด เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้

กําหนดให้มีการจัดทําแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระยะยาวและแผนประจําปี 

ที่มีสาระสําคัญครอบคลุมประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสนับสนุนให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การประจําปี ขององค์การตลาด บรรลุผลสําเร็จในเชิงบูรณาการ โดยแผนงานดังกล่าว คณะกรรมการ จะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มปีบัญชีและติดตามผล การดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 



องค์การตลาด (อต.)   คู่มือการปฎิบัติงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR in Process 

11

3. คณะกรรมการองค์การตลาด ได้กําหนดนํา 7 แนวปฏิบัติที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม (7 core principles) ตามมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นกรอบพื้นฐานสําหรับกําหนดค่านิยม

องค์กรเพ่ือให้มีพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติครบถ้วน  

2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights

สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับบุคคล โดยเป็นการผนวกรวมหลัก

ปฏิบัติเชิงพฤติกรรมจริยธรรมกับการจัดการเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและ 

มาตรฐานสากล ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนให้บุคคลทุกระดับทั้งภายในและภายนอกองค์การตลาด เข้าถึงสิทธิที่พึง

ได้รับอย่าง ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง สิทธิความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิใน

การทํางาน สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากเช้ือ

ชาติ เพศ การนับถือศาสนา เป็นต้น จึงนําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ และ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเน้นหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และการไม่เลือกปฏิบัติเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  

แนวปฏิบัติ :  

1. การป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการองค์การตลาด คํานึงถึงสิทธิของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุม่ เป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน จึงได้มอบหมายให้ฝา่ยบริหารบุคคล ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกําหนดพฤติกรรม จริยธรรมที่มุ่งเน้นการไม่เลือกปฏิบัติและสนับสนุนให้ผูม้สี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
เข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลระบุเป็นส่วนหน่ึงของคู่มือจริยธรรมและ/หรือประมวล
จริยธรรมของ องค์การตลาดพร้อมจัดให้มีหน่วยงาน Compliance Unite ที่ชัดเจน เพ่ือกํากับดูแล ส่งเสริม
ให้พนักงานและ หน่วยงานภายใน องค์กร ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานสากล อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์ โดยให้ความสําคญัในการรับฟังและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิ
มนุษยชน หากการดําเนินงาน ส่งผลกระทบเชิงลบ หรือทําให้เกิดความขัดแย้งกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร โดยจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (Inform and Complaint 
Channel) ด้านสิทธิ มนุษยชนของบุคคลตามช่องทางการร้องเรียน ดังนี้  

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ องค์การตลาด สํานักงานใหญ่ และตลาดสาขาท้ัง 5 สาขา
2. ร้องเรียนทางโทรศพัท์

- องค์การตลาด สํานักงานใหญ่ 0 2 024 9270 
- สาขาตลิ่งชัน 0 24353 112 
- สาขาบางคลา้ 038088-386,038-088-387 
- สาขาลําพูน 053-982-473 
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3. ร้องเรียนผา่นเวปไซต์ www.market-organization.or.th
4. ร้องเรียนผา่น Facebook Fan page : องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

3 ) หลักการปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) 

องค์การตลาดมุ่งเน้นการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล อย่างเป็นระบบ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่าง

เท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ผ่านระบบพัฒนาขีด

ความสามารถของพนักงาน และมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงสง่เสริมให้พนักงานสามารถ สรา้งคุณค่า

ให้กับตนเอง องค์กร และสังคมได้ นอกจากนี้แนวทางในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรยังมุ่งเน้น

การสื่อสารแบบสองทางเพ่ือรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบงาน 

สภาพแวดล้อมในการทํางาน และสวัสดิการสําหรับพนักงาน อย่างต่อเนื่อง  

แนวปฏิบัติ :  

องค์กรมีการกํากับดูแลให้อัตราค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

และการจัดระเบียบองค์กรน้ันจะดําเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย มีสวัสดิการ

ต่างๆ แก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ความสุข มีการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือสร้างหลักประกันให้พนักงาน และจัดให้มีคณะกรรมการกิจการ

สัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงานจากฝ่ายหรือหน่วยต่างๆ ขององค์กรเพ่ือร่วมหารือประเด็นด้าน

ค่าตอบแทน สวัสดิการ รวมทั้งสิทธิแรงงานอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกเดือน 

การจ้างงานและ 
ความสมัพนัธ์กบั

แรงงาน

 สภาพการทํางาน
และการคุ้มครอง

ทางสงัคม

การสง่เสริมการ
เจรจาตอ่รองท่ี
เป็นธรรมระหวา่ง 
พนง.และองค์กร

สขุภาพและความ
ปลอดภยัในการ

ทํางาน

การพฒันาอบรม
บคุคลากรใน
สถานท่ี
ปฎิบติังาน
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4) สิ่งแวดล้อม (Environment)

การจัดการสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  กระบวนการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบโดย

การวางแผนดําเนินงาน ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นโดยคํานึงถึงการใช้อย่างประหยัด

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้ให้ได้ยั่งยืน ยาวนานตลอดไป ในการดําเนินกิจกรรมทุกประเภทขององค์กรซึ่งรวมทั้ง

การบริหารงานสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบด้วยการจัดการเป็นกระบวนการที่สําคัญ เพราะการจัดการที่ดีจะ

ช่วยลดปัญหาต่างๆลงได้   

แนวปฏิบัติ:  

องค์การตลาดมีนโนบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพ่ือควบคุมและป้องกันปัญหา

สิ่งแวดล้อม รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงาน การใช้วัสดุสํานักงานส้ินเปลืองต่างๆ

อย่างคุ้ มค่ า  เ ช่น  การนํากระดาษใช้แล้วกลับมาใ ช้ ใหม่  (Re-used) การเ ปิด -ปิด  เครื่ องใ ช้ ไฟฟ้า 

เคร่ืองปรับอากาศระหว่างช่วงพักกลางวัน การจัดสื่อแจกเป็นซีดี หรือ Soft files แทนที่จะใช้กระดาษจัดทํา

เป็นรูปเล่มเน้นการสื่อสาร ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference System หรือระบบ

Zoom Meeting ดําเนินธุรกรรมต่างๆทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และยังมีการจัดทํากล่องข้าวและกระบอกนํ้า

จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานภายในองค์กรเพ่ือรณรงค์ลดการใช้พลาสติก  

5) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practices)

การปฏิบัติที่เป็นธรรมในบริบทของ องค์การตลาด หมายถึง การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมในการ

ดําเนินงาน โดยมุ่งเน้นปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทั้งกลุ่มลูกค้า คู่ค้า ผูส้่งมอบ คู่แข่งขัน ชุมชน และ

สังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมและปราศจากการเลือกปฏิบัติ ทั้งน้ีเพ่ือสนับสนุนไม่ให้เกิด

การผูกขาดทางการค้า การทุ่มตลาด และการจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดความโปร่งใส ซึ่งเพ่ือให้บรรลุได้ตาม

การปอ้งกนัมลพิษ
 การใช้ทรัพยากรอย่าง

ยัง่ยืน
การลดและปรับตวัเข้า

กบัสภาวะโลก

การปกปอ้งสิ่งแวดล้อม
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และบรูณะท่ีอยู่
อาศยัตามธรรมชาติ



องค์การตลาด (อต.)   คู่มือการปฎิบัติงานด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR in Process 

14

วัตถุประสงค์ที่กําหนด จึงนําแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นกรอบการดําเนินงาน โดย

ครอบคลุม ประเด็นสําคัญ ได้แก่ การต่อต้านการทุจริต  

แนวปฏิบัติ: 

องค์การตลาด ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จึงสนับสนุนให้

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําแนวการต่อต้านทุจริตไป ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน

ประจําวัน โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกําหนดเป็นหลักสูตรหน่ึงของแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง

ระยะยาวและประจําปีโดยพนักงานทั่วไปขององค์กรในรูปแบบการอบรม ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

และการอบรมกรณีพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ียังได้จัดให้มี กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศเพ่ือยกระดับ

ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกปี 

ซึ่งครอบคลุมบุคลากรตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพ่ือใช้เป็นกรอบแนว ทางการ

ดําเนินงานรวมถึงจัดให้มีนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นําเสนอให้ คณะกรรมการ

องค์การตลาดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ และนําไปปฏิบัติทั่วทั้ง

องค์กร  

6) ประเด็นด้านผู้ใช้บริการ (Consumer Issues)

องค์การตลาด ตระหนักถึงความสําคัญของการให้บริการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี ้

- การตลาดที่เป็นธรรม สารสนเทศ ที่เป็นจริงและไม่เบ่ียงเบนและการ ปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม 
- การคุ้มครองสุขภาพและ ความปลอดภัยของผู้บริโภค 
- การบริโภคอย่างย่ังยืน 
- การบริการ การสนับสนุน และการยุติ ข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผูบ้ริโภค 
- การปกป้องข้อมูลและความ เป็นส่วนตัวของผู้บริโภค 
- การเข้าถึงบริการทางการเงินที่จําเป็น 

แนวปฏิบัต:ิ 

ให้ความสําคัญกับสารสนเทศท่ีเป็นจริงและการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรม ตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการ โดยเป็นข้อมูลสารสนเทศท่ีครบถ้วน มีคุณภาพ ถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือ

โฆษณาเกินจริง เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศและสิทธิประโยชน์ได้โดยสะดวก และง่ายต่อการ ทําความเข้าใจ
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เกี่ยวกับสาระสําคัญของข้อมูลต่างๆ จึงได้จัดให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายสารสนเทศรวมถึงหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องพัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย เช่น  

1. เว็บไซต์

2. สื่อออนไลน์

2. ป้ายประชาสัมพันธ์

3. จัดทําข้อมูลสารสนเทศนําเสนอในรูปแบบมากกว่าหน่ึงภาษา ได้แก่ อาทิ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

7) การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

องค์การตลาดมุ่ งมั่นที่ ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลพ้ืนที่ ผู้คนและชุมชน 

ผู้ประกอบการค้าในตลาด ผู้เช่าพักอาศัยและและพนักงานในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในกิจกรรมต่างๆ ที่จะ

ตอบแทนชุมชนในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

แนวปฏิบัติ:  องค์การตลาดมุ่งมั่นให้ชุมชนเกิดความเช่ือมั่นต่อการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมการ

ทํางานขององค์กร ที่คํานึงถึงชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง จึงได้กําหนดแนวทางการกํากับดูแล และติดตาม 

นําเสนอผลการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนแก่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CG,CSR) และคณะกรรมการองค์การตลาดอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

พร้อมจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานการพัฒนาความย่ังยืนตามให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงเป็นประจํา 
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คณะกรรมการองคก์ารตลาด (อต.) 
กําหนดนโยบาย CSR in Process/ให้ความเหน็ชอบ

แผนแม่บทและแผนปฏบิตักิารประจําป ี

ฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ฝายกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

ฝายประชาสัมพันธ์ 

ฝายบริหารบุคคล 

ฝายการประชุมและยานพาหนะ 

สํานักงานตลาดสาขา 5 สาขา  

คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

ฝายบริหารความ 

เสี่ยงและควบคุมภายใน 
ฝายวางแผนและ 

งบประมาณ 

กําหนดและพิจารณา กลั่นกรอง
นโยบาย รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบด้านแรงงาน
ที่เป็นธรรมตามนโยบาย ISO 26000

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบประเด็น
ผู้ใช้บริการ 

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบธรรมาภิบาล

และการปฏิบัติที่เป็นธรรม

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบสิ่งแวดล้อม/
ประเด็นผู้ใช้บริการและการมีส่วนร่วม

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบธรรมาภิ

บาล/สิทธิมนุษยชน พิจารณากลั่นกรอง

แผนตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์ระยะ

ยาว และประจําปี เพื่อสนับสนุนให้

องค์กรไม่เกิดการทุจรติ 

เกี่ยวข้องโดยกําหนดการพิจารณา

ปรับปรุงประสิทธิภาพ การดําเนินงาน

ส่งเสริมและพิจารณาด้านแรงงาน

สัมพันธ์ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับให้เหมาะสม 

ดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับ

ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และ

กลั่นกรองด้านบริหารความ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ

ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่

เป็นธรรม โดยระบุทิศทาง 

ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่

ชัดเจน 

โครงสร้างผู้รบัผดิชอบดา้นการแสดงความรับผดิชอบตอ่สังคมและสิง่แวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) 
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โครงสร้างผู้รับผิดชอบด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 

(Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process) เช่ือมโยงสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญต่อการสร้างผลสําเร็จตามมาตรฐาน ISO 26000 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

- คณะกรรมการองค์การตลาด กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานด้าน CSR  In Process  

ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการประจําปี 

 - คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณากลั่นกรองนโยบาย

รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ก่อนนําเสนอให้ คณะกรรมการ องค์การตลาด ให้ความเห็นชอบ รวมถึงกําหนดให้มีบทบาทในการส่งเสริมการ

เผยแพร่ โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 

เก่ียวข้องกับองค์การตลาด  

 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ กํากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และ

กลั่นกรองงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ CSR in Process ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมการจัดการ

ความเสี่ยงสําคัญ ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสุขภาพ อนามัย และ ความปลอดภัยของแรงงาน  

 - คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ มีบทบาท หน้าที่ที่สําคัญในการให้ความเห็นและพิจารณาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน ส่งเสริมและ พัฒนางานด้านแรงงานสัมพันธ์ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้มี

ความเหมาะสม แก้ไขปัญหาคําร้องทุกข์ของพนักงาน/ลูกจ้าง รวมถึงการพิจารณาลงโทษ และปรับปรุงสภาพ

การจ้างให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการณ์ สังคมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานในแต่ละระดับขององค์กร 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและพิจารณากลั่นกรองแผน

ตรวจสอบ ภายในเชิงกลยุทธ์ทั้งระยะยาว และประจําปี เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรไม่เกิดการกระทําทุจริต  

  

 หน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน CSR in Process ขององค์การตลาด สรุปได้ดังน้ี 

 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท โดยตรงต่องานด้าน CSR in Process ทั้งระบบของ

องค์การตลาด โดยการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้กรอบ นโยบายและทิศทางที่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลาดกําหนด 
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 - ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ ระบุทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายด้าน CSR ที่ชัดเจน และ

สามารถสนับสนุนให้ ยุทธศาสตร์โดยรวมขององค์กรบรรลุผลสําเร็จได้ในที่สุด นอกจากน้ันจากการที่ ISO 

26000 กําหนดเป้าหมายสูงสุดคือการใช้ CSR in Process เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรสู่ความย่ังยืน  

 - ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานภาพรวม 

ด้าน CSR in Process ขององค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหารความเส่ียงหลักที่เก่ียวข้องทั้งด้านสิทธิ มนุษยชน 

สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อแรงงาน 

 - ฝ่ายกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญต่องานด้าน CSR in Process ในทุกมิติ ทั้งน้ีการ 

ปฏิบัติงานขององค์การตลาด เก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมาก เช่น หน่วยงานภาครัฐ พนักงาน คู่ค้า 

ผู้ใช้บริการ และชุมชน ดังน้ันเพ่ือป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงานของ องค์การตลาด ส่งผลกระทบเชิงลบหรือ

ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงมีความจําเป็นที่ฝ่ายกฎหมายจะต้องเข้าร่วม ดําเนินงานและ

สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการดําเนินงานทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 - ฝ่ายบริหารบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงต่อมิติการปฏิบัติด้านแรงงาน ตามมาตรฐาน ISO 

26000 โดยต้องมีการจัดการและพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคลองค์การตลาด อย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้ง

การจ้างงานและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทํางานการจัดสภาพการทํางานและการคุ้มครองทางสังคมที่ดี

อย่างเพียงพอ การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์อย่างเป็นอิสระ การจัดการด้าน

สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เติบโตในสายอาชีพอย่างเป็น

ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

 - ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบตามแผนงานประจําปี เป็นกลไก

เพ่ือส่งเสริมให้องค์การตลาด ปฏิบัติได้ตามแนวทางการกํากับดูแล ที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม โดยไม่ทําให้องค์กรเกิดความสูญเสียจากสาเหตุที่เก่ียวข้อง กับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(Conflict of Interest) การประพฤติมิชอบ หรือการปฏิบัติงานที่ บกพร่องและเป็นความเสี่ยงต่อการบรรลุผล

สําเร็จขององค์กร 

 - ฝ่ายการประชุมและยานพาหนะ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนงานด้าน CSR in Process ใน

ภาพรวม เน่ืองจากเก่ียวข้องโดยตรงกับคณะกรรมการองค์การตลาดที่มีบทบาทในด้านการกํากับดูแลและ

ผลักดันให้การดําเนินงานโดยรวม ด้าน CSR in Process ขององค์การตลาดเกิดประสิทธิผล มีกระบวนการ 

ปฏิบัติงานได้อย่างย่ังยืน  
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- ตลาดสาขาในการกํากับดูแลขององค์การตลาด ประกอบด้วย สาขาตลิ่งชัน สาขาปากคลองตลาด สาขา

บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา สาขาหนองม่วง จ.ลพบุรี และสาขาลําพูน จ.ลําพูน เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบ

สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ครอบคลุมทั้ง การดําเนินงานด้าน การตลาดอย่างมี

จริยธรรม และให้ข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นแก่ผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วนและ ถูกต้องเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

ใช้บริการ การคุ้มครองสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย การรับและยุติข้อร้องเรียน การป้องกันข้อมูลและ

ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกอบธุรกิจอย่างย่ังยืนแก่

ผู้ใช้บริการ 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ หน่วยงานหลกัที่เก่ียวข้อง/หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 

คณะกรรมการองค์การตลาด (อต.)  กําหนดนโยบาย CSR in Process/ให้ความเห็นชอบแผนแม่บท

และแผนปฏิบัติการประจําปี 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี         

และความรับผิดชอบต่อสังคม  

 

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์                                                        

- เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบด้านแรงงานที่เป็นธรรม                      

ตามนโยบาย ISO 26000 

ฝ่ายบริหารบุคคล                                                           

- เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบประเด็นผู้ใช้บริการ 

ฝ่ายการประชุมและยานพาหนะ                                         

- เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม 

 ตลาดสาขาในการกํากับดูแล                                             

- เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบสิ่งแวดล้อม/ประเด็นผู้ใช้บริการ            

และการมีส่วนร่วม 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง            

และควบคุมภายใน 

 

 

 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                              

- ดําเนินการ ตรวจสอบ กํากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ                      

และกลั่นกรองด้านบริหารความ 

 ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ                                            

- เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบธรรมาภิบาลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม 

โดยระบุทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ชัดเจน 

คณะกรรมการกิจการสัมพนัธ ์                   ฝ่ายกฎหมาย                                                               

- เก่ียวข้องโดยกําหนดการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ การ

ดําเนินงานส่งเสริมและพิจารณาด้านแรงงานสัมพันธ์ ปรับปรุงกฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับให้เหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                                    

- เก่ียวข้องโดยตรงกับระบบธรรมาภิบาล/สิทธิมนุษยชน พิจารณา

กลั่นกรองแผนตรวจสอบภายในเชิงกลยุทธ์ระยะยาว และประจําปี 

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรไม่เกิดการทุจริต 
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บทท่ี 3 
ระบบการบรหิารจัดการ 

ระบบการบริหารจัดการกระบวนการดําเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมองค์การตลาด
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังน้ี กําหนดนโยบายจัดทําแผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมโดย
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกร 

รมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอคณะกรรมการองค์การตลาด
เพ่ือให้ความเห็นชอบการนําแผนไปปฏิบัติ หลังจากน้ันเป็นการนําแผนสู่การปฏิบัติซึ่งจะมีการรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะอนุกรรมการฯ เป็นรายไตรมาส เมื่อปฏิบัติตามแผนดังกล่าวแล้ว จะมีการประเมิน
ความสําเร็จของแผนงาน โดยคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หากการ
ปฏิบัติตามแผนฯ ยังไม่แล้วเสร็จ หรือมีปัญหา/อุปสรรค ต้องนําแผนมาปรับปรุง หรือเปลี่ยนแผนการ
ดําเนินงานตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การดําเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมสิ่งแวดล้อมองค์การตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

ภาพแสดงระบบการบริหารจัดการ 

กําหนดนโยบายการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ความ
รับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ

องค์การตลาด
นําแผนฯสู่การปฎิบัติ

สรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผน
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1. กําหนดนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ค่านิยม ภารกิจ ของหน่วยงาน ปัจจัยด้านต่างๆ นํามาวิเคราะห์ความต้องการและความความคาดหวัง ผลผลิต
ต่อการดําเนินการ ผู้มีส่วนได้เสีย จําแนกได้ 7 ด้าน ดังน้ี การกํากับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้าน
แรงงาน สิ่งแวดล้อม การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ยึด
หลักปฏิบัติมาตรฐาน ISO 26000 นํามาพิจารณากําหนดเป็นกลยุทธ์และแผน/กิจกรรม รองรับที่สําคัญ และ
กิจกรรมสนับสนุนในการดําเนินงานของหน่วยงาน  
2. เสนอแผนงานต่อคณะอนุกรรมการด้านกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ สําหรับการบริหารจัดการ การแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ควบคุม กํากับ ดูแล ให้การ
ดําเนินการด้านการจัดทําแผนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมระยะสั้น และระยะยาว ดําเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นําเสนอแผนงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม เสนอต่อคณะกรรมการองค์การตลาด เพ่ือให้ความเห็นชอบนําไปปฏิบัติ 

4. การปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผล นําแผนสู่การปฏิบัติให้หน่วยรับผิดชอบตามมาตรการจัดทํา
แผนงาน ตามกรอบ ระยะเวลา วิธีการดําเนินงาน การประเมินผล หรือสิ้นสุดการดําเนินงานพร้อมทั้งให้มีการ
ทบทวนมาตรการ/วิธีการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือนําผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาในปีถัดไป 

5. สรุปผลการดําเนินงาน หลังจากที่ได้ดําเนินการตามแผน ระยะเวลาที่กําหนดแล้ว รายงานผลการดําเนินงาน 

ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ผลการดําเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ
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กําหนดนโยบาย

การจัดทําแผน 

เสนอคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

พิจารณา 

พิจารณา 

 ผังกระบวนงาน 

ลํา 

ดับ 

ผังกระบวนงาน รายละเอียดงาน 

 

๑  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

       

                       ไม่อนุมัติ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. กําหนดนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ศึกษาวิ สัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม  ภารกิจ  ของ

หน่วยงาน ปัจจัยด้านต่างๆ นํามาวิเคราะห์ความต้องการและ

ความความคาดหวัง ผลผลิตต่อการดําเนินการ ผู้มีส่วนได้เสีย 

จําแนกได้ 7 ด้าน ดังนี้ การกํากับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การ

ปฏิบัติด้านแรงงาน ส่ิงแวดล้อม การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม 

ประเด็นผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ยึดหลัก

ปฏิบัติมาตรฐาน ISO 26000 นํามาพิจารณากําหนดเป็นกล

ยทุธ์และแผน/กิจกรรม รองรับที่สําคัญ และกิจกรรมสนับสนุนใน

การดําเนินงานของหน่วยงาน 

 

๒ 2. เสนอแผนงานต่อคณะอนุกรรมการด้านกํากับดูแลกิจการท่ี

ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็น

ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติ สําหรับ

การบริหารจัดการการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ควบคุม กํากับ ดูแล 

ให้การดําเนินการด้านการจัดทําแผนแสดงความรับผิดชอบต่อ

สังคมส่ิงแวดล้อมระยะส้ัน และระยะยาว  ดําเนินการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๓ 3. นําเสนอแผนงานท่ีผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เสนอต่อ

คณะกรรมการองค์การตลาด เพ่ือให้ความเห็นชอบนําไป

ปฏิบัติ 

 

4 

 

4. การปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผล 

 นําแผนสู่การปฏิบัติให้หน่วยรับผิดชอบตามมาตรการ

จัดทําแผนงาน กําหนดกรอบ ระยะเวลา วิธีการดําเนินงาน การ

ประเมินผล หรือส้ินสุดการดําเนินงานพร้อมทั้งให้มีการทบทวน

มาตรการ/วิธีการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือนําผล

ที่ได้ไปใช้ปรับปรุง พัฒนาในปีถัดไป 

5 

 

 

5. สรุปผลการดําเนินงาน  

 หลังจากที่ได้ดําเนินการตามแผน ระยะเวลาที่กําหนด

แล้ว รายงานผลการดําเนินงาน ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ เพ่ือ

นําไปสู่การปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย ผล

การดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะ ผลการ

ทบทวนมาตรการ/วิธีการ 

 

มอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ 

ไมอ่นมุตัิ 

อนมุตั ิ

เสนอคณะกรรมการองค์การตลาด 

อนมุตั ิ

ปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผล 

สรุปผลการดําเนินงาน 

สิ้นสุด 
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บทท่ี 4 

ระบบส่งเสริมการดําเนินงาน 

 องค์การตลาด (อต.) มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนักและให้ความสําคัญในการสนับสนุนการ ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรม

เพ่ือสังคมและชุมชนรวมทั้งใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพ่ือให้เกิดชุมชนเข้มแข็งมีการรวมกลุ่มสร้าง

เครือข่าย สนับสนุนการดําเนินงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกัน ในเรื่องที่สําคัญ ดังน้ี  

 1. การมีอุดมการณ์ที่ชัดเจน คือ การกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในชุมชน 

 2. การบริหารจัดการที่ทําให้เกิดความม่ันคง โดยมีการวางแผนงานเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงาน 

 3. การจัดกิจกรรมที่คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและเป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 

 4. มีระบบสนับสนุนในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย  

 การมีพ่ีเลี้ยง คือ มีที่ปรึกษาในการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม  

 การมีรางวัลสนับสนุนการดําเนินโครงการ เช่น การประกวดโครงการหน้าบ้านน่ามอง 

 การมีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน  

 การสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เชิญเครือข่ายมา

เข้าร่วมกิจกรรม ดําเนินการในลักษณะ สนับสนุนวิทยากร เอกสารเผยแพร่ วัสดุ

อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ หรือการประสานร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน

รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการร่วมแรงร่วมใจทํากิจกรรมเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงานและชุมชน  

 มีการเขียนโครงการเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 

เครือข่าย การสนับสนุน

   - ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตพระนคร

  - สาธารสุขตําบลอุโมงค์ 

  - โรงพยาบาลชุมชนอุโมงค์ 

  - สํานักงานเขตตลิ่งชัน 

  - สาธารณสุขหนองม่วง 

- การให้ความรู้ โดยการตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในผัก 

- การให้คู่มือ แผ่นพับ ความรู้เก่ียวกับอันตรายที่เกิด 

จากสารเคมีตกค้าง 

- ให้การสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ 

- ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆในการ

ดําเนินกิจกรรม  
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งบประมาณสนับสนนุการดําเนนิกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ปี 2562-2564 

บทท่ี 5  

ระบบติดตามประเมินผล 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานมีวัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้มีข้อมูลและ

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในการทําหน้าที่กํากับ ดูแล ส่งเสริมและ สนับสนุนการบริหารและการจัดการ
ขององค์กรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีการพัฒนาอย่างทันการและต่อเน่ืองสําหรับ
วัตถุประสงค์เฉพาะมีดังน้ี  
 1. เพ่ือติดตามการดําเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจําปีงบประมาณ 
ตามมติ/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแความความรับผิดชอบต่อ
สังคม คณะกรรมการองค์การตลาด และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบปีของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณเพ่ือประเมินสัมฤทธิผล
ของการปฏิบัติตามแผนงาน 
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เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการตรวจวัดและติดตามผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมดังนี ้
  

ความเห็น
ความเห็น

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พิจารณาให้ความเห็นและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานด้าน CSR ทุกไตรมาส  

ผู้อํานวยการองค์การตลาด พิจารณาให้ความเห็น แนะนํา (Feedback) ต่อผล
การดําเนินงานด้านCSR เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานด้าน CSR ต่อ
คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ติดตามและรวบรวมตัวชี้วัดด้าน CSR จากทีมงาน  
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการฯ  
รายไตรมาสเสนอผู้อํานวยการพิจารณา

ทีมงานด้านความรับผิดชอบ              รายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ       
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม                  สังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการตามแผนแม่บท 
(ตลาดสาขาในกํากับดูแล)                     ต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์รวบรวมทุกไตรมาส 
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บทท่ี 6 
ระบบรายงานผลการดําเนินงาน 
  การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพ่ือมุ่งให้เกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยการรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาส เสนอรายงานในลักษณะการประเมิน

ความก้าวหน้า โดยทีมงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ตลาดสาขา) จะรายงานผลการดําเนินการ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามตัวช้ีวัดในแผนแม่บท มายังฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือรวบรวม

ผลการดําเนินงานและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปตามสายบังคับบัญชาเพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี พิจารณาให้ความเห็นในการปรับปรุงแผนฯให้การสนับสนุนเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวช้ีวัด จากน้ัน

รายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการองค์การตลาดผ่าน

คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

 

 

คณะกรรมการองค์การตลาด  พิจารณาให้ความเห็นผลการดําเนินงาน 

คณะอนุกรรมการ   พิจารณาให้ความเห็นและรายงานผลการดําเนินงาน

กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ผู้อํานวยการองค์การตลาด พิจารณาและรายงานผลการดําเนินงาน ผลการ

ประเมินด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้คําแนะนํา

ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวบรวมตัวชี้วัด ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 

ติดตามผลการปรับปรุงแผนปฏิบติัการ 

ทีมงานด้านความรับผิดชอบ  รายงานผลการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   ต่อสังคมตามแผนแม่บท ทุกไตรมาส             
(ตลาดสาขาในกํากับดูแล)   
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  ภาคผนวก 

 

  

   นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
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กฎบัตรคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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คําสั่งคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
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ผลการดําเนินงานตามแผน CSR In Process  
“โครงการเปลีย่นขยะเปน็กองบุญ ไม่มีทุน ก็ทําบุญได้” 

จัดขึ้น ณ องค์การตลาดสาขาตลิ่งชัน เพ่ือให้พนักงานองค์การตลาด ผู้ประกอบการค้าและประชาชนผู้

พักอาศัยในชุมชนตลาดสาขาตลิ่งชันและพ้ืนที่ใกล้เคียง มีความรู้และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะ เกิด

กระบวนการ การบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลได้สูงสุด ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมใน

การแก้ปัญหาควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนร่วมกันได้อย่างย่ังยืน โดยเชิญทีมวิทยากรจากสํานักงานเขตตลิ่งชัน 

มาให้ความรู้ถึงวิธีการจัดการและแยกขยะต่างๆก่อนทิ้งลงถังเพ่ือช่วยลดของเหลือใช้ก่อนเปลี่ยนใหม่ให้เกิด

ประโยชน์ แก่พนักงานองค์การตลาดสํานักงานใหญ่ สํานักงานตลาดสาขาและผู้เช่าพักอาศัยทั้งอาคารพาณิชย์ 

ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนในพ้ืนที่ และนําขยะที่ได้จากการคัดแยกประเภทไว้ให้กับสํานักงานเขตตลิ่งชัน

เพ่ือจําหน่ายและนําเงินไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่ต่อไป 
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“โครงการรักษ์บ้านตลาดบางคล้ารักษ์สิ่งแวดล้อม” 

จัดขึ้น ณ องค์การตลาดสาขาบางคล้า โดยเชิญวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา

หินซ้อน ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้พักอาศัยและประชาชนบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทํา

จุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) เพ่ือนํามาใช้กําจัดและลดกล่ินภายในตลาด ลดปริมาณนํ้าเน่าเสียที่ไหลลงสู่คลองสา

ธารณบริเวณโดยรอบ มีวัตถุประเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมภายในตลาดให้ดีขึ้น ลดกลิ่นไม่พึง

ประสงค์ภายในตลาด ทําความสะอาดเพ่ือให้ตลาดได้มาตรฐานถูกหลักอนามัยตามเกณฑ์ สร้างการมีส่วนร่วม

ในการเรียนรู้ร่วมกันนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ทําจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) เพ่ือใช้ได้อย่าง

ย่ังยืน  
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“โครงการเปลีย่นขยะเปน็กองทุน เพื่อสบทบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียน” 

จัดขึ้น ณ ตลาดสาขาหนองม่วงเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และเพ่ือให้พนักงานองค์การตลาด 

ผู้ประกอบการค้า ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่องค์การตลาดสาขาหนองม่วง และบริเวณใกล้เคียงมีความรู้ความ

เข้าใจ ตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ให้ความสําคัญกับปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ

ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยสาธารณสุขอําเภอ เทศบาล

ตําบลและหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี ขยะประเภทต่างๆ โดย

จัดเตรียมถังขยะแบบแยกประเภทไว้ตามจุดต่างๆของพ้ืนที่ตลาดและนําขยะที่ได้จากการคัดแยกมอบให้แก่

เทศบาลตําบลหนองม่วงเพ่ือนําไปจําหน่ายสบทบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพ้ืนที่ต่อไป 
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“โครงการ รณรงค์ ลด ละ เลกิ การใช้ภาชนะโฟม” 

จัดขึ้น ณ ตลาดสาขาลําพูน เพ่ือรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม โดยใช้วัสดุทดแทนได้ เช่น 

ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกของผู้มาใช้บริการ เพ่ือลดขยะ การใช้ใบตองในการบรรจุอาหาร เพ่ือช่วยบรรเทาภาวะโลก

ร้อนลงได้ สนองนโยบายขององค์การตลาด และจังหวัดลําพูนที่ให้ความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็น

ตลาดต้นแบบเมืองสะอาดปราศจากโฟมซึ่งเป็นโครงการต่อเน่ืองจากปี 2563 องค์การตลาด สาขาลําพูนร่วมกับ

สาธารณสุขตําบลอุโมงค์ โรงพยาบาลชุมชนอุโมงค์ เข้าตรวจสารปนเปื้อนตกค้างในอาหาร และกองสารณสุข

เทศบาลตําบลอุโมงค์มาให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการตลาด และให้

ความรู้เก่ียวกับอันตรายต่างๆท่ีเกิดจากการใช้ภาชนะจากโฟมเพ่ือบรรจุอาหาร 
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