1

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
การจัดทำแผนแมบท
"โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี
(Go Green 6G)"
ระยะ 5 ป (2566-2570)
เสนอ
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย

โดย
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

เมษายน 2565

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

1 | หนา

2

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

สารบัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักการและเหตุผล ............................................................................................................................... 5
วัตถุประสงค .......................................................................................................................................... 5
กลุมเปาหมาย ........................................................................................................................................ 5
ขั้นตอนการดำเนินงาน ........................................................................................................................... 6
ผลผลิตของโครงการ............................................................................................................................... 8
กรอบแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร ............................................... 8
6.1 ศาสตรของพระราชาและยุทธศาสตร ............................................................................................. 8
6.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคการ............................................................................................ 11
6.3 องคการกับแผนยุทธศาสตร .........................................................................................................13
6.4 กรอบแนวความคิดของการบริหารจัดการยุทธศาสตร .................................................................. 13
6.5 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ..............................................................................................21
6.6 ภาพรวมของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ............................................................................. 23
6.7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร................................................................................... 24
7. การศึกษาวรรณการที่เกี่ยวของ............................................................................................................. 26
7.1 ความสอดคลองของหมุดหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ................ 26
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ......................................................................................................... 26
7.2 ความสอดคลองของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Value Chain Thailand) ภายใตแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (ฉบับแกไขป 2566) ......................................................................................................29
7.3 BCG Model................................................................................................................................36
7.4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ SEDZ ..................................................................................... 38
8. การดำเนินงาน ..................................................................................................................................... 41
8.1 วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน ............................................................................................... 41
8.2 จัดทำระบบโปรแกรมชวยในการวิเคราะหยุทธศาสตร.................................................................. 41
8.3 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ.................................................................................................. 41
8.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ............................................................................................................. 42
8.5 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม .................................................................................................43
8.6 การประชุมเริ่มงาน (Kick off)...................................................................................................... 44
8.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหาร
ปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ..........................................44
8.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของ ........................ 44
8.9 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อถายทอดแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ใหกับผูปฏิบัติ ........................................... 50
8.10 การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียด......................................................................... 50
9. แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”ระยะ 5 ป
(2566-2570) ........................................................................................................................................... 51
9.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร ................................................................................................. 51
9.1.1 แนวทางการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic Approach) .....................................................52
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

2 | หนา

3

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

9.1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม ........................................................................................................ 53
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis)......................................... 53
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)..................................... 54
ประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี (Go Green 6G) ........................................................................................................................ 54
9.1.3 ผลการวิเคราะห SWOT ............................................................................................................... 58
9.1.4 ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC)................................................................................................ 61
9.1.5 การวิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร .......................................................................................... 63
9.1.6 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร...................................................................................................... 64
9.1.7 กระบวนการวิเคราะหสมรรถนะหลักเชิงยุทธศาสตร .................................................................... 65
9.1.8 กระบวนการปรับตำแหนงเชิงยุทธศาสตรและสรางความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ....................... 65
9.1.9 กลยุทธ (Tactic) .......................................................................................................................... 68
9.2 สาระสำคัญในการจัดทำแผนแมบท.............................................................................................. 69
9.2.1 วิสัยทัศน (Vision statement) ....................................................................................................69
9.2.2 พันธกิจ (Mission statement) ................................................................................................... 69
9.2.3 คานิยมหลัก .................................................................................................................................70
9.2.4 ตัวแบบธุรกิจ (BMC : Business Model Canvas) ...................................................................... 71
9.3 ประเด็นยุทธศาสตร และกระบวนการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ .......................................72
9.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร / แนวทางในการพัฒนา (Strategic Themes/ Strategies) ........................ 72
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางแบบอยางตลาดที่ดี ขยายผลออกไปสูตลาดชุมชน .................................................. 73
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณ ภาพจำ และประชาสัมพันธเชิงรุก........................................................ 75
ยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G .............................. 77
9.3.2 สรุปกลยุทธหลัก .......................................................................................................................... 80
9.3.3 ขอเสนอโครงการสำคัญ หรือ โครงการเรือธง (flagship projects).............................................. 80
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางแบบอยางตลาดที่ดี ขยายผลออกไปสูตลาดชุมชน .................................................. 80
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณ ภาพจำและประชาสัมพันธเชิงรุก ......................................................... 81
ยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G .............................. 82
ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ .................................................................................. 83
ภาคผนวก ข การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ ......................................................................... 85
ภาคผนวก ค การประชุมเริ่มงาน ............................................................................................................... 113
ภาคผนวก ง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหาร
ปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570)............................................ 119
ภาคผนวก จ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของ ................. 125
ภาคผนวก ฉ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ใหกับผูปฏิบัติ ............................................ 131
ภาคผนวก ช การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียด ................................................................. 138
ภาคผนวก ซ ศึกษาดูงาน ณ ตลาด ดีดีมาเช ปทุมธานี ............................................................................. 144
ภาคผนวก ฌ ศึกษาดูงาน ณ อบต. โกงธนู ตำบลโกงธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ................................. 145
ภาคผนวก ญ หลักเกณฑ/คุณสมบัติ ของตลาดตนแบบ (Go Green 6G).................................................. 147
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

3 | หนา

4

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ภาคผนวก ฎ แบบประเมินตลาดตนแบบ (Go Green 6G) ตามมาตรการปองกันการแพรกระจายของโรคระบาด
โควิด-19................................................................................................................................................... 154

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 การใช SWOT เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและจัดทำยุทธศาสตร ......................................... 15
ตารางที่ 2 การใชเมทริกซของ TOWS เปนแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร ................................................... 16
ตารางที่ 3 แนวยุทธศาสตรที่ควรบรรจุไวในประเด็นยุทธศาสตร .................................................................. 17

สารบัญรูปภาพ
รูปภาพที่ 1 ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร ................................................................................................ 10
รูปภาพที่ 2 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ใหมีและใชยุทธศาสตรชาติ......12
รูปภาพที่ 3 การเปรียบเทียบระหวาง งานยุทธศาสตรและ งานพื้นฐานหรืองานประจำ ..................... 13
รูปภาพที่ 4 องคประกอบของกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร ................................................................14
รูปภาพที่ 5 องคการ 9 ใน 10 ลมเหลวในการจัดยุทธศาสตรใหไดผล ......................................................... 20
รูปภาพที่ 6 การบริหารจัดการยุทธศาสตร ใหเกิดผลสัมฤทธิ์........................................................................ 20
รูปภาพที่ 7 กรอบของขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร .............................................................................22
รูปภาพที่ 8 ขั้นตอนของกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร ....................................................................... 25
รูปภาพที่ 9 4 ยุทธศาสตร และแนวทางการดำเนินการ BCG Model ........................................................38
รูปภาพที่ 10 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ SEDZ ........................................................ 40
รูปภาพที่ 11 ความสัมพันธองคประกอบของยุทธศาสตร ........................................................................... 52
รูปภาพที่ 12 ขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร............................................................................. 53
รูปภาพที่ 13 ตำแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย อยูดี
กินดี (Go Green 6G) .................................................................................................................................. 64
รูปภาพที่ 14 ตัวแบบการจัดทำยุทธศาสตร ABC ....................................................................................... 66
รูปภาพที่ 15 ผลการใชเครื่องมือ POSE และ BOSS ดำเนินการสรางกลยุทธ และความริเริ่ม...................... 67
รูปภาพที่ 16 ตำแหนงทางยุทธศาสตรหลังจากการทาทายของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) ..................................................................................................................... 68
รูปภาพที่ 17 แผนที่ยุทธศาสตร ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G) .............................................................................................................................................................. 79

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

4 | หนา

5

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)
การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี
(Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)
1. หลักการและเหตุผล
องคการตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาตลาดในการกำกับดูแล
ขององคการตลาดและเครือขายตลาดทองถิ่นของกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกระดับตลาดเกษตรปลอดภัยใหมี
มาตรฐานสูงขึ้นไปสูตลาด สีเขียวหรือ Green Market และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการ
Go Green Plus นี้เปนการบูรณาการความรวมมือกับ หนวยงานตางๆ อันไดแก กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ทองถิ่นจังหวัด ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยหรือ SME Bank
และบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด รวมกันผลักดันและสงเสริมตลาดในดานการประหยัดพลังงานภายใน
ตลาด ดานมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหารที่จำหนายภายในตลาดปลอดสารเคมี
เจือปน อีกทั้งเรงผลักดันการงดใชพลาสติกและโฟมอันเปนการสานตอนโยบายของประเทศ ในการลด ละ เลิก
บรรจุภัณฑที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยหันมาใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสรางความมั่นใจ
ใหกับผูบริโภค และรวมกันเปนกลไกของรัฐบาลในการกระจายสินคาอุปโภคบริโภค รวมถึงสินคาชุมชนออกสู
ประชาชน สรางรายไดใหแกชุมชนและเปนการประชาสัมพันธภาพลักษณขององคกร เพื่อใหสอดรับกับนโยบาย
และแผนขององคการตลาด เผยแพรองคความรูทางวิชาการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาศักยภาพ
ทางการสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมอยางสรางสรรค
เพื่อใหองคการดำเนินกิจการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว จึงมีความจำเปนตองมีแผนแมบท "โครงการ
รวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป ที่มีการเนนการมีสวนรวม
ในการดำเนิ น การจากตลาดเครื อ ข า ย ตลอดจนมี ก ารถอดบทเรี ย นและองคค วามรู  ข องตลาดที ่ป ระสบ
ความสำเร็จในการเขารวมโครงการ เพื่อถายทอดไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งการจัดทำ
แผนแมบทฯ นี้เปนกระบวนการที่สำคัญ ที่จะสรางความสอดคลองเชิงยุทธศาสตรกับแนวทางของรัฐบาล และ
เปนกลไกในการสรางความเขมแข็งใหองคการตลาดสามารถขับเคลื่อนองคการไปสูเปาหมายที่กำหนดไวได
อยางมีจุดมุงเนนทิศทางที่ชัดเจนตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G) ระยะ 5 ป (2566-2570) และมีประเด็น BCG Model ดวย ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)
หรื อ เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย น (Circular Economy) หรื อ เศรษฐกิ จ สี เ ขี ย ว (Green Economy) ให ม ี ค วาม
สอดคลองตามสถานการณ สภาพปญหาและประเด็นทาทายตาง ๆ มีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิ จของ
องคการตลาด ยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทตาง ๆ ที่มีความสอดคลองกับกับแนวทางของรัฐบาล
2.2 เพื่อเนนการมีสวนรวมในการดำเนินการจากตลาดเครือขาย
2.3 เพื่อพัฒนาตลาดเปนตลาดตนแบบ (Go Green 6G)

3. กลุมเปาหมาย
3.1 ตลาดเครือขาย
3.2 หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
ปรึกษาจะตองดำเนินการในสวนที่เปนภาควิชาการของกระบวนการ เชน แนวคิด เทคนิควิธี และ
เครื่องมือในการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล เปนตน และเปนวิทยากรในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
4.1 ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน แผนวิสาหกิจขององคการตลาด เอกสารที่
เกี่ยวของกับการการดำเนินงานโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
ตั วแบบบีซีจี (BCG Model) ไดแก เศรษฐกิจชีว ภาพ (Bio Economy) หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) หรือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG Model เปนตน
4.2 ขั้นตอนที่ ๒ สรางความเขาใจแนวคิดและวิธีการจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” และการพิจารณาตัวแบบบีซีจี (BCG Model) ตาม
ยุทธศาสตรของประเทศและยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดวยการ
จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม เชน การสัมภาษณ การประชุมกลุมเชิงลึก เปนตน เพื่อจัดเตรียมประเด็น
SWOT
ในขั้นตอนนี้ องคการตลาดรับผิดชอบการจัดและบริหารการประชุม/สัมมนา การนัดหมายตางๆ เพื่อ
การเก็บรวบรวมขอมูล และการบริหารจัดการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่ปรึกษาดำเนินการในสวนที่เปนภาควิชาการ
ของกระบวนการ
4.3 ขั้นตอนที่ ๓ จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนแมบท
"โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) และตัวแบบบีซีจี (BCG
Model)
ในขั้นตอนนี้ องคการตลาดรับผิดชอบการจัดและบริหารการประชุม/สัมมนา การนัดหมายตางๆ เพื่อ
การเก็บรวบรวมขอมูล และการบริหารจัดการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ที่ปรึกษาดำเนินการในสวนที่เปนภาควิชาการ
ของกระบวนการ เชน แนวคิด เทคนิควิธี และเครื่องมือในการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล ดังนี้
4.3.1 ออกแบบและเสนอกระบวนการ วิธีการ เทคนิควิธี และแบบฟอรม ตาง ๆ ในการ
จัดทำแผนแมบทฯ
4.3.2 จัดทำซอฟตแวร สนับสนุนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรแบบออฟไลน ที่สนับสนุนการ
ใชงาน Microsoft Excel (+VBA) ตามกระบวนการจัดทำแผนแมบทเชิงยุทธศาสตร
4.3.3 ออกแบบ และจัดทำเครื่องมือในการเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล และจัดทำขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูลเชิงยุทธศาสตร และตัวแบบการสังเคราะหขอมูล (องคการตลาดชวยดำเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล)
4.3.4 นำขอมูลสำคัญที่เกี่ยวของกับ "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี (Go Green 6G) ที่องคการตลาดรวบรวม ไปใชในการวิเคราะหและสังเคราะห
4.3.5 จัดเก็บขอมูลออนไลน สำหรับการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร
4.4 ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการประเมินสถานภาพของ "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
ในขั้นตอนนี้ องคการตลาดรับผิดชอบการจัดและบริหารการประชุม/สัมมนา ที่ปรึกษาดำเนินการใน
ส ว นที่เปนภาควิชาการของกระบวนการ เชน แนวคิด เทคนิควิธ ี และจัดเก็บ ขอมูลจากการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ แลวทำการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และเปนวิทยากรในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหไดขอมูลดังนี้
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

4.4.1 ประเด็น SWOT ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี
(Go Green 6G)
4.4.2 ลำดับความสำคัญชองประเด็น SWOT (Priority)
4.4.3 น้ำหนักของประเด็น SWOT (Scale)
4.4.4 ความทาทายเชิงยุทธศาสตร (SC: Strategic Challenges)
4.4.5 ตำแหนงเชิงยุทธศาสตร (SP: Strategic Position)
4.4.6 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA: Strategic Advantage)
4.4.7 สมรรถนะองคกรเชิงยุทธศาสตร (CC: Core Competency)
4.4.8 การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดการทาทายเชิงยุทธศาสตร
4.4.9 การวิเคราะหประเด็น SWOT ดวย 7-S/10-S Models
4.4.10 การวิเคราะหประเด็น SWOT ดวย PESTEL/5-Force Models
4.5 ขั้นตอนที่ ๕ กำหนดประเด็นยุทธศาสตรของ "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green Plus)
ในขั้นตอนนี้ องคการตลาดรับผิดชอบการจัดและบริหารการประชุม/สัมมนา ที่ปรึกษาดำเนินการใน
ส ว นที่เปนภาควิชาการของกระบวนการ เชน แนวคิด เทคนิควิธ ี และจัดเก็บ ขอมูลจากการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ แลวทำการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และเปนวิทยากรในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหไดขอมูล ดังนี้
4.5.1 การสรุปวิเคราะหปจจัยภายใน (IFAS: Internal Factor Analysis Summary)
4.5.2 การสรุปวิเคราะหปจจัยภายนอก (EFAS: External Factor Analysis Summary)
4.5.3 การวิเคราะหจัดการความทาทายดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (POST:
Philosophy of Sufficient Economy)
4.5.4 การวิเคราะหจัดการความทาทายดวยหลักยุทธศาสตรนานน้ำสีคราม (BOSS: Blue
Ocean Strategy Scheme)
4.5.5 การวิเคราะหจัดการความทาทายดวยหลัก TOWS Matrix
4.5.6 การสังเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทำสาระเชิงยุทธศาสตร
4.5.7 การกำหนดทิศทาง/เข็มมุงเชิงยุทธศาสตร การกำหนดยุทธศาสตร
4.6 ขั้นตอนที่ ๖ กำหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของ "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแตละเปาประสงค
ในขั้นตอนนี้ องคการตลาดรับผิดชอบการจัดและบริหารการประชุม/สัมมนา ที่ปรึกษา
ดำเนินการในสวนที่เปนภาควิชาการของกระบวนการ เชน แนวคิด เทคนิควิธี และจัดเก็บขอมูลจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ แลวทำการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และเปนวิทยากรในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหไดขอมูล ดังนี้
4.6.1 การกำหนดวิสัยทัศน (Vision)
4.6.2 การกำหนดพันธกิจ (Mission)
4.6.3 การกำหนดภารกิจหลัก (Key Result Areas)
4.6.4 การกำหนดคานิยมรวม (Core Values)
4.6.5 การกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรดวย Balanced Scorecard
4.6.6 การกำหนดตัวชี้วัด
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

4.7 ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำรายละเอียดแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green Plus)” และจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ
ในขั้นตอนนี้ องคการตลาดรับผิดชอบการจัดและบริหารการประชุม/สัมมนา ที่ปรึกษา
ดำเนินการในสวนที่เปนภาควิชาการของกระบวนการ เชน แนวคิด เทคนิควิธี และจัดเก็บขอมูลจากการประชุม
เชิงปฏิบัติการ แลวทำการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และเปนวิทยากรในกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อใหไดขอมูล ดังนี้
4.7.1 การกำหนดกลยุทธ
4.7.2 การกำหนดโครงการ
4.7.3 การออกแบบและกำหนดแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
4.8 ดำเนินงานในภาควิชาการ เปนวิทยากรในการประชุมที่องคการตลาดดำเนินการจัดขึ้น ดังนี้
4.8.1 การประชุมเริ่มงาน (Kick Off)
4.8.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนแมบท "โครงการรวมใจ สราง
ตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570)
4.8.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของ
4.8.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหาร
ปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ใหกับผูปฏิบัติ
4.8.5 การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียด
4.9 เปนที่ปรึกษาองคการตลาด ในการจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ระยะที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 หวงเวลา 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)

5. ผลผลิตของโครงการ
ไดแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
ระยะ 5 ป (2566-2570) และมีประเด็น BCG Model ดวย ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) หรือ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่มีความสอดคลองตาม
สถานการณ สภาพปญหาและประเด็นทาทายตาง ๆ มีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจขององคการตลาด
ยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทตาง ๆ ที่มีความสอดคลองกับกับแนวทางของรัฐบาล

6. กรอบแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการและเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร
6.1 ศาสตรของพระราชาและยุทธศาสตร
ตลอดระยะเวลา 70 ปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดวย
พระวิริยอุตสาหะเพื่อวางรากฐานการพัฒนาที่มั่นคงใหกับประเทศ สิ่งที่เปนประจักษ คือ พระปรีชาสามารถใน
การเปนนักยุทธศาสตรที่สมบูรณแบบและล้ำยุคสมัย หัวใจสำคัญยุทธศาสตร คือ การชนะโดยไมตองรบ หรือ
การดำเนินงานโดยที่สมดุล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดใหมีประสิทธิภาพ เพื่อ
บรรลุอรรถประโยชนสูงสุด ไดแก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง(พอประมาณ/ มีเหตุผล/ มีภูมิคุมกัน มีความรู
และคุณธรรม) เปนไปตามหลัก “การทรงงาน” ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ตามองคประกอบ
ของยุทธศาสตร ไดแก 1. การรูตำแหนงปจจุบันขององคการ 2. การกำหนดตำแหนงในอนาคตขององคการ
3. การกำหนดยุ ท ธศาสตร แ ละวิ ธ ี ก ารจากตำแหน ง ป จ จุ บ ั น สู  ต ำแหน ง ในอนาคตขององค ก าร และ
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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4. การติดตามความกาวหนาและปรับปรุงใหเกิดความสำเร็จ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับตัวแบบการกำหนด
ยุทธศาสตร ตามตัวแบบ ABCDE Model และตัวแบบ D5 Model ซึ่งสอดคลองกันดังแสดงไดดังนี้
หลักการทรงงานฯ
ทำงานอยางผูรูจริง–ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ
ระเบิดจากขางใน
แกปญหาที่จุดเล็ก
ทำตามลำดับขั้น
องครวมและภูมิสังคม

ตัวแบบ ABCDE Model
A - Assess
B - Baseline
C - Component
D - Drive
E - Evaluate

ตัวแบบ D5 Model
D - Discover
D - Dream
D - Design
D - Deploy
D - Document

หลักการวิเคราะหและกำหนดยุทธศาสตร อาศัยหลัก “การทรงงาน” ประกอบกับตัวแบบ “ABCDE”
และตัวแบบ D5 Model เปนแนวทางสำหรับการคิดและการดำเนินการ ในการตอบคำถามเชิงยุทธศาสตรสี่
ประการ ไดแก
1. ตำแหนงยุทธศาสตรปจจุบันขององคการอยูที่ใด คนหาและตอบดวยการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ไดแก การ “ทำงานอยางผูรูจริง–ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ”การประเมิน คือ A – Assess และการคนพบ คือ
D - Discover
2. อนาคตขององคการจะไปที่ใด เปนการกำหนดอนาคตขององคการ ไดแก การกำหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ และคานิยมรวม ดวยการ “ระเบิดจากขางใน” จากฐานปจจุบัน คือ B – Baseline สูความใฝฝนของ
องคการ คือ D - Dream
3. องคการจะไปสูอนาคตที่ใฝฝนไวไดอยางไร เปนการกำหนดยุทธศาสตรและวิธีการ จากตำแหนง
ปจจุบันสูตำแหนงในอนาคตขององคการ ดวยหลัก “แกปญหาที่จุดเล็ก” การดำเนินการตองเริ่มจากจุดเล็กและ
รายละเอียดตางๆ ที่มาจากการคิดการณใหญ คือ การจัดทำองคประกอบยุทธศาสตรตางๆ จากใหญไปสูเล็ก
คือ จากกำหนดยุทธศาสตรในการนำพาพันธกิจ ไปสูวิสัยทัศน ดวยการจัดทำแผนงาน/ โครงการและกิจกรรม
การดำเนินการ ซึ่งก็คือ การกำหนดองคประกอบตาง ๆ (C – Component) ของแผนยุทธศาสตร คือ D Design
4. การดำเนินงานตามองคประกอบของแผนยุทธศาสตร สมควรการใหปนไปตาม “ลำดับขั้นตอน”
สอดคลองกับหลักการทรงงานฯ ขอที่ 4 และสอดคลองกับการออกแบบยุทธศาสตรที่มีการขับเคลื่อนตามลำดับ
ขั้น คือ D – Drive ในขั้นตอนนี้ องคการจะไดแผนยุทธศาสตรที่ตอบโจทยขององคการ คือ D - Deploy
5. องคการรูไดอยางไรวาถึงที่หมายแลว ซึ่งองคการจะตองติดตามความกาวหนาและปรับปรุงใหเกิด
ความสำเร็จที่มีลักษณะเปน “องครวม” และ “ภูมิสังคม” คือ การประเมินผล E- Evaluate และการบันทึก
และจัดทำรายงาน D – Document ที่แสดงถึงความโปรงใส ทำใหสามารถตรวจสอบได ที่นำไปสูสำนึกความ
รับผิดชอบ
แนวทางหลักหาประการขางตนสามารถแสดงในรูปภาพตอไปนี้
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รูปภาพที่ 1 ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร
การ “ทำงานอยางผูรูจริง–ศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ”การประเมิน คือ A – Assess และการคนพบ
คือ D - Discover เปนกระบวนการตรวจสอบสภาพแวดลอมโดยศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ1 ไดแกขอมูลภูมิ
หลัง ซึ่งเปนการศึกษาขอเท็จจริงตางๆ จากขอมูลขององคการในเรื่องของการจัดตั้ง บทบาท ภารกิจ หนาที่
และอาณัติ ทั้งที่ไดบัญญัติไวในกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล หรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย และผลการดำเนินงาน
ตางๆ ในอดีต โดยปกติแลวองคการจัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนสุขของประชาชนและสังคม การดำเนินการของ
องคการจึงมุงเนนการตอบสนองความตองการจำเปนของประชาชน ดวยการดำเนินการที่อยูบ นพื ้น ของ
“ธรรม” 2 หรือ หลักคุณธรรม3ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานของรัฐ จะตองตระหนักถึงเหตุผล
ของการจัดตั้งองคการ หรือ พันธกิจ (Mission) ใหชัดเจนและมีการกำหนดพันธกิจใหตอบสนองประชาชนและ
สังคม โดยมีการดำเนินการที่เปนธรรม สรางคุณานุปการใหแกประเทศชาติ
นอกจากการวิเคราะหขอมูลภูมิหลังดังที่กลาวไปแลวขางตน การจัดทำแผนยุทธศาสตรตองอาศัยการ
ตรวจสอบขอมูลของสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดวย การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเปนการ

1

สอดคลองกับหลักการทรงงานขอที่ 1 ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ดังหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานในวาระทีข่ ึ้นครองราชยที่วา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชนสุขของมหาชนชาวสยาม”
3
ตำราพิชัยสงครามของซุนวู ไดกำหนดใหหลักคุณธรรมของผูนำ เปนหนึ่งในหาหลักการพื้นฐานของการวางแผนยุทธศาสตร
(หลักการหาประการไดแก หลักคุณธรรม หลักฟา (รูเ ขา) หลักดิน (รูเรา) หลักการใชคนหรือแมทัพ และหลักระเบียบวินัย)
2

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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ตรวจสอบสภาพแวดลอมตางๆ ภายนอกองคการ4 เปนการศึกษาวิเคราะหสภาพกวาง (Scenario Analysis)
โดยการตรวจกราด (Scanning) ปจจัยหลักใหญๆ วาเปนปจจัยใดบางที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ จากนั้น
เชื่อมโยงใหผลกระทบของปจจัยเหลานั้นที่มีตอองคการ หรือเปนการศึกษาแบบนอกเขาใน (Outside In) สวน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ เปนการวินิจฉัยองคการวามีสมรรถนะ ที่เปนจุดแข็ง หรือจุดเดน
รวมทั้งจุดดอ ย หรือจุดออน ซึ่ง ชว ยใหอ งค การตระหนัก ถึง ทรั พ ยากร (Resources) และความสามารถ
(Capabilities) ตางๆ ขององคการใหสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน หรือเปนการศึกษาแบบภายในสู
ภายนอก (Inside Out)
6.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคการ
องค ก ารทั ้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนดำเนิ น การอยู  ภ ายใต ส ภาพแวดล อ ม ซึ ่ ง แบ ง ออกได เ ป น
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน การวิเคราะหสภาพแวดลอมองคการจะไดแยกแยะและ
อภิปรายในรายละเอียดดังตอไปนี้
ก. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกองคการ
กรอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวยสภาพแวดลอมสองสวน คือ สภาพแวดลอม
ทั่วไป และสภาพแวดลอมเฉพาะ สำหรับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป (General External
Environment Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพกวางของสิ่งแวดลอมทั่วๆไป ซึ่งครอบคลุมปจจัยตางๆ ตาม
ตั ว แบบ ISTEP (International, Society, Technology, Economy, and Politics) หรื อ TEMPLES (T:
Technology, E: Economy, M: Market, P: Politics, L: law, E: Environment, S: Society) ตัวแบบที่งาย
และครอบคลุมปจจัยสิ่งแวดลอมองคการภายนอกอีกตัวแบบหนึ่ง ไดแก STEEPI Model (S: Society, T:
Technology, E: Economy, E: Environment, P: Politics, I: International) ซึง่ พออธิบายโดยสังเขป ดังนี้
S-Society
เปนการวิเคราะหสภาพการณและกระแสสังคมที่มีตอองคการ
T-Technology เปนการวิเคราะหแนวโนมของการพัฒนาดานเทคโนโลยีที่กระทบองคการ
E-Economy
เปนการวิเคราะหสภาพการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอองคการ
E-Environment เปนการวิเคราะหสภาพการณและแนวโนมทางสิ่งแวดลอมที่มีผลตอองคการ
P-Politics
เป น การวิ เ คราะห ส ภาพทางการเมื อ ง รวมทั ้ ง กฎหมายและนโยบายทาง
การเมืองที่มีผลกระทบตอองคการ
I-International เปนการวิเคราะหแนวโนมการพัฒนาในตางประเทศที่มีผลตอองคการ
ในสวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมเฉพาะเปนการมุงเนนองคการธุรกิจ หรือเปนการวิเ คราะห
สภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม (Industrial Environment) โดยใชตัวแบบหาพลัง (Five-Force Model) ของ
Michael E. Porter (Porter M. E., How Competitive Forces Shape Strategy, 1979 Reprint 79208
) ไดแก พลังของคูแขงขัน (Competitor) อำนาจการตอรองของลูกคา (Customer) อำนาจการตอรองของผูจัด
จำหนาย (Supplier) สินคาทดแทน (Substitution) และความยากงายของการเขาตลาดของผูแขงขันรายใหม
(New Entrance) ซึ่งเปนปจจัยภายนอกองคการที่สำคัญสำหรับองคการธุรกิจที่มีการแขงขัน สำหรับองคการ
ภาครัฐมักมีแรงกดดันจากสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรมนอยกวา
ประเทศไทยอยูในแผนการปฏิรูปประเทศหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามทางเดินประเทศที่
เรียกวา “Road Map” ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 (ดังแสดงในรูปภาพที่ 2) ซึ่งเปนแมบทของการกำหนดอนาคตระยะยาวของประเทศ และทิศ
4

ตามตำราพิชัยสงคราม เปนการศึกษาหลักของฟา หรือ “รูเขา” ไดแก การศึกษาสภาพภูมิอากาศ การเปลีย่ นแปลงฤดูกาล
ฯลฯ ซึ่งเปนการทำความเขาใจอิทธิพลของปจจัยภายนอกองคการทีไ่ มอาจหลีกเลี่ยงได
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ทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ภาคสวนตาง ๆ รวมทั้งยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหง ชาติ สามารถใชเปนทางในการกำหนดยุ ทธศาสตรใหส อดคล อ ง บูรณาการและประสานไดอ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

รูปภาพที่ 2 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ใหมีและใชยุทธศาสตรชาติ
ข. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในองคการ
การวิเคราะหปจจัยภายในขององคการ มีวิธีการวิเคราะหอยูหลายวิธีดวยกัน ไดแก การวิเคราะหตาม
หนาที่งาน (Functional Analysis) การวิเคราะหตามตัวแบบหวงโซมูลคา (Value Chain) การวิเคราะหตาม
ตัวแบบในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในขององคการเพื่อการกำหนดจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน
(Weaknesses) วาการดำเนินงานขององคการในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจุบันมีจุดแข็งและจุดออนอะไรบาง และ
ประเด็นใดมีอิทธิพลมากกวากัน โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหตามตัวแบบ 7-S Model ของ McKinsey เปน
แนวทางในการวิเคราะห ซึ่งปจจัยตางๆ ตามตัวแบบดังกลาวมีดังนี้
Staff:
บุคลากรขององคการมีจำนวนเพียงพอและการจัดลงตำแหนงตางๆ เหมาะสมหรือไม อยางไร
Style:
รูปแบบการบริหารมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม อยางไร
Skill:
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชำนาญมากนอยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานหรือไม
อยางไร
Structure: องคการมีโครงสรางการทำงาน หรือโครงสรางขององคการในระดับตางๆ เหมาะสมหรือไม
อยางไร
Strategy: องคการมีการกำหนดยุทธศาสตรหรือมียุทธศาสตรที่ไดกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว
หรือไม อยางไร
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System: ระบบการทำงานเปนอยางไร มีระเบียบแบบแผนชัดเจนหรือไม เพียงใด
Shared Value: บุคลากรและองคการมีคานิยมรวมหรือไม อะไรบางที่ทำใหองคการเขมแข็งหรือออนแอ
นอกจากนี้ อาจจะใช ป จ จั ย อี ก 3-S เพิ่ ม เติ ม ชว ยวิเ คราะห เ พิ่ ม เติ ม ได แ ก Stang (สตางค) หรือ
การเงินวาสามารถบริหารการเงินและงบประมาณไดดีเพียงใด Stanti (สถานที่: Location) วาสถานที่ทำงานมี
ลักษณะที่จัดใหเอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด และ Sti (สติ) เพื่อตรวจสอบสติของบุคลากรวา
ยังมีความรูสึกสำนึกและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดีอยูหรือไมอยางไร
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ เปนการวินิจฉัยสภาพขององคการ ที่สามารถชี้ใหเห็นถึง
สถานการณที่เปนจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ที่มีผลกระทบตอ การดำเนินงานของ
องคการ
6.3 องคการกับแผนยุทธศาสตร
องคการมีการบริห ารงานเพื่อตอบสนองงานพื้นฐาน และภารกิจ ยุทธศาสตรที่อ าศัย การเรี ยนรู
สภาพแวดลอมขององคการแลวกำหนดยุทธศาสตร และนำไปปฏิบัติใหเกิดผล รวมทั้งมีการเรียนรูผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการใหเหมาะสมตอไป รูปภาพขางลาง แสดงการเปรียบเทียบ
ระหวาง งานภารกิจยุทธศาสตรและ งานภารกิจพื้นฐาน (งานประจำ) ในทางทฤษฎีแลวปริมาณและ
ความสำคัญของงานยุทธศาสตรจะมากและสูงกวางานพื้นฐาน (เชน ใชอัตราสวนระหวางงานยุทธศาสตรและ
งานพื้นฐาน ประมาณ สองตอหนึ่ง หรือรอยละเจ็ดสิบตอรอยละสามสิบ เปนตน)

รูปภาพที่ 3 การเปรียบเทียบระหวาง งานยุทธศาสตรและ งานพื้นฐานหรืองานประจำ
การกำหนดกรอบงบประมาณสูงสุดในงานทั้งสองประเภท องคการจะจัดสรรงบประมาณใหแกงาน
ยุทธศาสตรมากกวางานพื้นฐาน ตามอัตราสวนที่กลาวไปแลว ซึ่งหากงบประมาณมีจำกัด ก็ควรหาแหลงเงินทุน
เพิ่มเติมจากแหลงอื่น ๆ นอกงบประมาณมาใชในงานยุทธศาสตร และมอบหมายหนวยงาน หรือบุคคลที่
รับผิดชอบงานตางๆ ตามที่กำหนดไวรับไปปฏิบัติตอไป
6.4 กรอบแนวความคิดของการบริหารจัดการยุทธศาสตร
การบริ ห ารจั ด การยุ ท ธศาสตร อาศั ย แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร (Strategic
Management) ที่มีแนวความคิดเชิงระบบที่มีกระบวนการหลักอยูสี่ประการ ดังแสดงตามขางลาง ไดแก
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1. การตรวจสอบสภาพแวดลอม (Environmental Scanning)
2. การกำหนดยุทธศาสตร (Strategy Formulation)
3. การนำยุทธศาสตรไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
4. การประเมินผลและควบคุม (Evaluation and Control)

รูปภาพที่ 4 องคประกอบของกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร
1) การทบทวนแผนและผลงานขององคการ
ผูบริหารขององคการจะตองทบทวนผลการดำเนินการขององคการ โดยเทียบกับแผนที่วางไว ใชผล
การประเมินและทบทวนดังกลาวมาประเมินความสำเร็จของการบรรลุเปาประสงคระยะสั้นและระยะยาวของ
องคการ โดยมีดัชนีชี้วัดผลงานสำคัญที่ผูบริหารขององคการทบทวนเปนประจำ มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให
เกิดการปรับปรุงทั้งอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมทั้งใชเปนโอกาสในการสรางนวัตกรรม และนำไปสู
การปฏิบัติทั่วทั้งองคการ รวมถึงผูมีสวนเกี่ยวของ รวมทั้งเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และมีการ
ดำเนินงานอยางมีจริยธรรมและเปนองคการที่คำนึงถึงสังคม องคการจะตองมีการคาดการณลวงหน า ถึ ง
ผลกระทบในทางลบของการบริการและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นตอสังคม ทั้งในปจจุบันและอนาคต หากมี
ผลกระทบในทางลบที ่เ กิด ขึ้ นจากการดำเนิน การขององค ก าร ผู  บ ริ ห ารจะต อ งมีก ารเตรี ยมการเชิ งรุก
กระบวนการที่กำหนด เปาประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายขององคการในการจัดการกับผลในทางลบที่เกิดขึ้น
อยางมีจริยธรรม รวมทั้งการดำเนินการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนที่สำคัญตอองคการ
2) การวิเคราะหและกำหนดยุทธศาสตร
การวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรเปนหัวใจของการกำหนดยุทธศาสตร ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร เพื่อนำผลการวิเคราะหไปใชในการวางแผนยุทธศาสตร อาจกลาวไดวา องคการมีงานอยู
สองประเภทที่ตองมีการวางแผน งานประเภทแรกเปน “งานพื้นฐาน” ที่องคการดำเนินงานอยูเปนประจำ เพื่อ
ตอบสนองอาณัติ (Mandate) ซึ่งเปนเหตุผลในการจัดตั้งใหองคการจากนโยบาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ไม
วาสภาพแวดลอมจะเปนอยางไร องคการก็ดำเนินการตามภารกิจพื้นฐานอยูเปนประจำ งานอีกประเภทหนึ่ง
เปนงานพัฒนาองคการใหตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมขององคการ หรือเรียกวา “งาน
ยุทธศาสตร” ที่องคการจะตองตรวจสอบ วิเคราะห และหาความรูจากสภาพแวดลอมตางๆ และนำความรูที่ได
กำหนดเปนประเด็นสำคัญที่องคการจะตองใหความสำคัญ หรือ เรียกวา “ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic
Issues or Themes)” แลวนำไปปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององคการ กระบวนการดังกลาว อาจเรียกวา
องคการแหงการเรียนรู (LO: Learning Organization) เนื่องจากองค การเรียนรูสภาพแวดล อมที ่ ม ี ก าร
เปลี่ยนแปลง และนำความความรูดังกลาวมาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองคการ การวางแผนยุทธศาสตร
เปนเครื่องมือพื้นฐานที่องคการจำเปนตองพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการบริหารเชิงยุทธศาสตร
3) การวิเคราะหตำแหนงยุทธศาสตร
การวิเคราะหยุทธศาสตรองคการโดยใชหลักการวิเคราะหสวอท (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการ
ประเมินสถานการณ ชวยใหผูบริหารสามารถกำหนดจุดแข็ง (Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ซึ่งเปนการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ นอกจากนี้ยังตองวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการซึ่งเปนการ
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วิเคราะหสภาพการณตางๆ ในเชิงกวาง (Scenario Analysis) เพื่อตรวจสอบดูวาสถานการณใดบางที่เปน
โอกาส (Opportunities) และสถานการณใดบางที่เปนภัยอุปสรรค (Threats) ที่มีอิทธิพลกับการดำเนินงาน
ขององคการหลังจากประเมินน้ำหนักประเด็นสวอทแลว ก็สามารถนำไปใชในการกำหนดตำแหนงยุทธศาสตรได
ตอไป
4) การประเมินตำแหนงยุทธศาสตร
การประเมิ น ความสำคัญ ของประเด็ น สวอท (SWOT) เป น หนทางนำไปสู  ก ารกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตรที่มีความเหมาะสมระหวางความสามารถภายใน (จุดแข็งกับจุดออน) และสถานการณภายนอก
(โอกาสและภัยอุปสรรค) โดยวิเคราะหและพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายนอก กอใหเกิด
โอกาสและภัยอุปสรรคอยางไรตอองคการ และในขณะเดียวกันก็จะตองวิเคราะหปจจัยตางๆ ภายในองคการที่
เปนจุดแข็งและที่เปนจุดออน
การวิเคราะหและการประเมินปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกขององคการ จะชวยใหผูบริหารไดมี
ขอมูลและสารสนเทศเบื้องตนสำหรับการนำไปใชในการกำหนดยุทธศาสตร ซึ่งแยกการประเมินปจจัยภายนอก
และการประเมินปจจัยภายใน ในการนำขอมูลจากการวิเคราะหเหลานี้ไปใช องคการสามารถนำคะแนนที่ไดมา
จับคู เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและจัดทำยุทธศาสตรขององคการ ไดดังนี้
ตารางที่ 1 การใช SWOT เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตรและจัดทำยุทธศาสตร
ภายนอก
โอกาสสูง
ภัยอุปสรรคสูง
ภายใน
จุดแข็งมาก
ขยายงาน
รอโอกาส
จุดออนมาก
ปรับปรุง
ตั้งรับ/ถดถอย
การวิเคราะหและการประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ที่แสดงใหเห็นถึงการเนนป จ จั ย
ภายนอก ไดแก การใช TOWS (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths) ซึ่งเปนการปรับแนวการ
วิเคราะหและการประเมินจาก SWOT บางทีก็รวมชื่อแลวเรียกวา “SWOT/TOWS” ซึ่งเปนศิลปะในการ
กำหนดวิธีการ “ชนะ” ขององคการ
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ตารางที่ 2 การใชเมทริกซของ TOWS เปนแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร
โอกาสจากภายนอก (O)
ภัยอุปสรรคจากภายนอก (T)
1.
1.
2.
2.
3.
3.
จุดแข็งจากภายใน (S)
1.
2.
3.

SO: ยุทธศาสตรขยาย-ขยาย
("Maxi-Maxi" Strategy)
ยุทธศาสตรที่ใชจุดแข็งในการ
ชอนหรือขยายโอกาส

ST: ยุทธศาสตรขยาย-ลด
"Maxi-Mini" Strategy
ยุทธศาสตรที่ใชจุดแข็งในการ
ปกปองหรือลดภัยอุปสรรค

จุดออนจากภายใน (W)
1.
2.
3.

WO: ยุทธศาสตรลด-ขยาย
"Mini-Maxi" Strategy
ยุทธศาสตรที่ลดจุดออน ดวย
การหาและใชประโยชนจาก
โอกาส

WT: ยุทธศาสตรลด-ลด
"Mini-Mini" Strategy
ยุทธศาสตรที่ลดจุดออน และ
หลบเลี่ยงภัยอุปสรรค

ตำแหนงสวอทที่ได เปนตำแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบัน หรือเรียกวา ตำแหนงเสนฐาน (Baseline)
องคการในหวงเวลาที่วิเคราะหประเด็นสวอท ซึ่งเปนสภาพปจจุบันขององคการ องคการอาจตกอยูในตำแหนง
ที ่ เ สี ย เปรี ย บ กล า วคื อ ป จ จั ย สภาพแวดลอ มภายในมีป  จ จั ย จุ ดอ อ น (Weaknesses) และ/หรือ ป จ จั ย
สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนภัยอุปสรรค (Threats) มีน้ำหนักมาก ก็จะทำใหองคการอยูในสภาพที่เสียเปรียบ
หรือ อยูในสภาพที่ขาดความพรอมในการแขงขัน หรือ แมแตการที่องคการที่พบวา มีปจจัยเอื้อที่เปนจุดแข็ง
(Strengths) และโอกาส (Opportunities) สูง แตก็อาจไมสูงพอสำหรับการแขงขันที่ไดเปรียบ
5) การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร
การกำหนดประเด็ น สำคัญ เชิ ง ยุท ธศาสตร (Strategic Issues/Themes) ที ่ ม ี ผ ลกระทบต อ การ
ดำเนินการองคการ ซึ่งมีผลตอความคงอยูและความเจริญรุงเรืองขององคการ เปนประเด็น (Issues) หรือ หัวขอ
สำคัญ (Themes) ที่องคการตองสนใจเปนพิเศษ ทำใหองคการสามารถแยกแยะภารกิจพื้นฐาน หรือ งาน
ประจำ จากภารกิจเชิงยุทธศาสตรหรืองานยุทธศาสตร ในขณะที่ภารกิจพื้นฐานเปนงานที่ดำเนินการไปอยาง
สม่ำเสมอ แตงานยุทธศาสตรตองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่องคการตองเผชิญอยางเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งไดมาจากการวิเคราะหสวอทที่แสดงถึงประเด็นสำคัญที่องคการจะตองคำนึงถึง และนำไปใชใน
การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) หรือ สาระสำคัญทางยุทธศาสตร (Strategic Theme) โดยปกติ
แลว เปนการ “ขจัดจุดออน” และ “พลิกวิกฤติ (ภัยอุปสรรค) เปนโอกาส” และ “การใชจุดแข็งไปชอนโอกาส” ใน
การนำประเด็นจุดออนที่มีน้ำหนักสูง หรือมีความรายแรงในลำดับตนๆ มาพิจารณาแกไข หรือ หาทาง “ขจัด
จุดออน” ใหหมดไปโดยเร็วที่สุด เปนสิ่งที่องคการจะตองบริหารจัดการใหได เชน หากองคการมีจุดออนในการ
บริหารงาน ก็สามารถอาศัยความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญภายนอก หรือ สรางความรวมมือหรือหาพันธมิตรทางการ
บริหารจากองคการที่สามารถอุดจุดออนขององคการของเราได สำหรับการพลิกวิกฤตินั้นมีความยากลำบากมาก
เนื่องจากวิกฤติหรือภัยอุปสรรคเกิดจากปจจัยภายนอกองคการที่นอกเหนือการควบคุม อยางไรก็ดี ในวิกฤติมักจะ
ซอนโอกาสไว ซึ่งจะตองอาศัยความสามารถของผูบริหารที่เปนนักยุทธศาสตรที่สามารถสรางวิกฤติใหเปนโอกาสได
นอกจากนี้ องคการมีความจำเปนในการนำสิ่งที่เปนจุดแข็งของตนเองมาใชใหเปนประโยชน และไขวควาสิ่งที่เปน
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โอกาสมาใชประโยชน ทั้งหมดที่กลาวมานี้ เปนสิ่งที่องคการจะตองมุงเนนใหเปน ผลงานหลัก ซึ่งอาจเรียกวา KRA
(Key Result Area) หรือ อาจจัดเปนหนวยธุรกิจยุทธศาสตร หรือ SBU (Strategic Business Unit) ซึ่งมีภารกิจ
ลูกคา หรือพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
จากตำแหนงสวอททาทาย องคการสามารถกำหนดแนวยุทธศาสตรไดตามตารางขางลางนี้ ซึ่งแสดงถึง
แนวยุทธศาสตรที่ควรบรรจุไวในประเด็นยุทธศาสตรที่องคการสามารถนำไปพัฒนาเพื่อจัดทำเปาประสงค แผน
ที่ยุทธศาสตรและรายละเอียดที่เกี่ยวของตอไป
ตารางที่ 3 แนวยุทธศาสตรที่ควรบรรจุไวในประเด็นยุทธศาสตร
โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง จุดออน
ยุทธศาสตรที่ควรบรรจุในพันธกิจ
มาก
นอย
มาก
นอย ควรใชยุทธศาสตรในเชิงรุก (Aggressive)โดยการขยายตลาด
และพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อ “รุก” ดังนั้นในภารกิจควร
สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาองคการ
มาก
นอย
นอย
มาก ควรใชยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ (Turnaround) เพื่อ
แกไขจุดออน สำหรับไปควาโอกาส ดังนั้นในภารกิจควรสะทอน
ใหเห็นถึงการพัฒนาองคการ
นอย
มาก
มาก
นอย ควรใชยุทธศาสตรการปองกันตัว (Defensive) โดยใชจุดแข็ง
มาใชสูกับภัยอุปสรรค เพื่อนำจุดแข็งไปใชในการควาโอกาสอื่น
นอย
มาก
นอย
มาก ควรใชยุทธศาสตรการประคองตัวหรือถอย (Retrenchment)
ซึ่งในภาวะเชนนี้ ยอมเปนการยากที่จะกำหนดเปนภารกิจที่พอ
ทำไดอาจเปนการมองหาทางแตกตัวไปทำกิจการอยางอื่นจะ
เหมาะสมกวา
การใชตารางขา งตน เปนแนวทางชวยใหสามารถกำหนดประเด็นยุทธศาสตรใหเปนไปตามการ
วิเคราะหสวอท ซึ่งเปนเครื่องมือสรางประเด็นยุทธศาสตร และการกำหนดรายละเอียดและสาระสำคัญในแตละ
ประเด็นยุท ธศาสตร ไดแ ก เปา ประสงค (Goal) ตัว ชี้ว ัด (Indicator) คาเปา หมายรายป (Target) และ
ยุทธศาสตร (Strategy) หลังจากนั้นจะตองนำไปสูการปฏิบัติโดยการกำหนดโครงการและงบประมาณ ซึ่งจะ
เปนแผนยุทธศาสตรองคการ ที่สมบูรณตอไป
6) การนำยุทธศาสตรไปปฏิบัติ
ในการนำยุ ทธศาสตร ไ ปปฏิ บ ั ต ิ เริ ่ม จากการกำหนดองค ป ระกอบ (Components) ของแผน
ยุทธศาสตร ใหมีองคประกอบหลักที่สำคัญ ไดแก พันธกิจ (Mission) คือ กรอบ ขอบเขต การดำเนินงาน หรือ
เปน เหตุผลของการดำรงอยูขององคการ วิส ัยทัศน (Vision) คือ สิ่งที่องคการจะเปนในอนาคต ปรัช ญา
(Philosophy)/ คานิยม (Values) หรือ เปาประสงคสูงสุด (Goals) คือ สิ่งที่คนในองคการยึดถือ เปนหลักและ
กรอบการดำเนินงาน เปาประสงค (Objectives) คือ ความสำเร็จที่องคการจะตองมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ หรือ
เป น ป จ จั ย ความสำเร็ จ ที ่ ส ำคั ญ (CSF: Critical Success Factors) ดั ช นี ช ี ้ ว ั ด ผลงานหลั ก (KPI: Key
Performance Indicators) สิ่งที่บงบอกถึงการบรรลุเปาประสงค เปาหมาย (Targets) คือ คาเปาหมายหรือ
ระดับความสำเร็จของดัชนีชี้วัดผลงานหลักที่จะตองไปใหถึง คือ ความคิดริเริ่ม/โครงการ (Initiatives) คือ
การกระทำเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวในแตละดัชนีชี้วัดผลงานหลัก สำหรับการกำหนดเปาประสงค
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หรือปจจัยความสำเร็จที่สำคัญ อาศัยเครื่องมือการถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Kaplan & Norton,
1992) และการสรางแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) (Kaplan & Norton, Strategy Maps, 2002)
7) การกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคหลัก
การกำหนดวิสัยทัศน (Vision) เปนความใฝฝนของผูบริหารใหองคการเปนหรืออยูในสภาพที่ตองการ
ในอนาคตที่มีระยะยาว (เชน ระยะเวลาเกินสามปขึ้นไป) ผูบริหารขององคการจะตองเปนผูกำหนดวิสัยทัศน
และ พันธกิจ5 รวมทั้งยุทธศาสตรขององคการ โดยมองถึงพื้นฐานองคการหรือพื้นฐานของธุรกรรมที่ทำอยู ซึ่ง
มักอาศัยการวิเคราะห SWOT ประกอบ (โดยการมีสวนรวมของคณะผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสีย) แลวมอง
ไปขางหนาวา หวังผลอะไร มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด การกำหนดพันธกิจ (Mission) หรือกรอบในการ
ดำเนินงานขององคการ ซึ่งการกำหนดพันธกิจที่ดีจะชวยใหองคการสามารถเขาใจองคการไดอยางชัดเจนวา
“เรา (องคการ) คือใคร เราทำอะไร และเราจะมุงไปในทิศทางไหน” (Who Are We, What We Do, and
Where We’re Headed)
8) การจัดทำยุทธศาสตร
ในการกำหนดยุทธศาสตร จำเปนตองอาศัยผลการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร และวิสัยทัศน/พันธกิจที่ได
กำหนดไวชัดเจนเปนที่ยอมรับ แลว เครื่องมือ ที่ใชในการกำหนดยุทธศาสตรไดแ ก ตัวแบบคะแนนสมดุล
(Balanced Scorecard) และแผนที ่ ย ุ ท ธศาสตร (Strategy Map) ของแคปแลนและนอร ต ั น (Kaplan &
Norton, 1992) และการสรา งแผนที่ย ุทธศาสตร (Strategy Map) (Kaplan & Norton, Strategy Maps,
2002) ในทางปฏิบัติ องคการอาจจัดประชุมระดมความคิดในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงานหลัก (อาจรวมผู
มีสวนไดสวนเสียจากภายนอกดวย) โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ก. นำผลการวิเคราะห SWOT กำหนดตำแหนงยุทธศาสตรเสนฐาน (Baseline Position) ที่
น้ำหนักความเสียเปรียบ (W*T < S*O) หรือผลคูณของน้ำหนักรวมของจุดออน (W) และ
น้ำหนักรวมของภัยอุปสรรค (T) นอยกวาผลคูณของน้ำหนักรวมของจุดแข็ง (S) และน้ำหนัก
รวมของโอกาส (O) ใหปรับตำแหนงยุทธศาสตรใหมีความไดเปรียบโดยที่ (S*O > W*T)
ตามที่กลาวไวแลวตอนตน
ข. กำหนดประเด็นหรือหัวขอสำคัญจากประเด็นสวอทที่มีน้ำหนักผลกระทบองคการสูง
ค. สอบทานและปรับปรุงวิสัยทัศน และพันธกิจ ขององคการใหตรงและชัดเจนมากขึ้น โดย
อาศัยผลการวิเคราะหสวอทประกอบ
ง. ใชมุมมองตามหลักคะแนนสมดุล 4 ดานเปนกรอบ คือ
- มุมมองดานประสิทธิผลตามภารกิจ (การเงิน)
- มุมมองดานคุณภาพการบริการ (ลูกคา)
- มุมมองดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (กระบวนการภายใน)
- มุมมองดานการพัฒนาองคการ (การเรียนรูและเติบโต)
การกำหนดเปาประสงคทางยุทธศาสตรนั้น จะตองเกิดจากความจริงใจและความมุงมั่นที่จะสราง
ความสำเร็จใหเกิดขึ้นตามประเด็นยุทธศาสตรตางๆ อยางจริงจัง และจะตองเขาใจความตองการที่แทจริง
โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนไปได สุดทายคือ มีความกลาที่จะเดินหนาใหบรรลุเปาหมายขององคการ
การกำหนดยุทธศาสตรควรดำเนินการโดยใชวิธีการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) (Kaplan &
5พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ใหขอ
 คิดวา “ผูนำที่ยิ่งใหญ มองกวาง คิดไกล และใฝสูง” สิปปนนท เกตุทัต ใหขอคิดวา ผูนำที่

แทจริงตองมีวิสัยทัศน มีทรรศนะกวางไกล และสามารถทำใหผรู วมงานยอมรับ และยินดีรวมปฏิบตั ิตาม
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Norton, Strategy Maps, 2002) ที่มีความเชื่อมโยงในลักษณะแผนที่ที่แสดงเสนทางของความสัมพัน ธใน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่มีความสัมพันธกันทั้ง 4 มุมมองตามตัวแบบบัตรคะแนนสมดุล
9) การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก
วัตถุประสงคของการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหลักในระดับองคการ ก็เพื่อกำหนดวาจะใชอะไรเปนดัชนี
ชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators) หรือ KPI ในการดำเนินยุทธศาสตรตามเปาประสงค ทาง
ยุทธศาสตรขององคการวาบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม ทำใหองคการสามารถบงบอกลักษณะของการรุก
ไปข า งหน า ขององคก ารวา มีค วามตั ้ง ใจจริง ความทา ทายในความกล าที ่จ ะเดินไปข า งหนา เพื่ อ เพิ ่ม ผล
ประกอบการ ใชวัดผลการดำเนินงานตามเปาประสงคทางยุทธศาสตร และสามารถนำผลที่วัดไดนำมาปรับ
ยุทธศาสตรในการทำงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
10) การแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
ในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัตินั้น ตองอาศัยแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือสำหรับใชเปนแนว
ปฏิบัติสำหรับสวนงานตางๆ ใหเปนไปอยางสอดประสานกันทั้งในแงทิศทางและจังหวะเวลาโดยการจัดทำ
แผนปฏิบัติการนั้นอาจใชรูปแบบตางๆ กันไดหลายแบบ เชน การใชการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ
(Logical Framework Project Planning) หรื อ อาจเขี ย นในทำนอง Gantt Chart ก็ ไ ด แต อ ย า งน อ ยใน
แผนปฏิบัติการควรมีองคประกอบพื้นฐาน ดังนี้
 ชื่อแผนงาน ซึ่งก็คือชื่อของยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรนั่นเอง
 วัตถุประสงค และ/หรือเปาหมาย ของแผนงานนั้น ซึ่งจะสามารถใชเปนตัวชี้วัดความสำเร็จ
(Key Success Indicators) และเป น มาตรการที ่ ส ามารถใช ใ นการติ ด ตามประเมิ น
ความสำเร็จกาวหนาของการดำเนินการตามแผนงานได
 ชื่อโครงการ งาน หรือกิจกรรมตางๆ ที่อยูในแผนงานนั้น
 วัตถุประสงค เปาหมาย และ/หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ กิจกรรมนั้นๆ ที่ผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานสามารถที่จะใชในการติดตามประเมินผลงานได
 เงื่อนไขซึ่งสะทอนถึงลำดับกอน – หลังในการดำเนินการ
 ผูรับผิดชอบในการดำเนินโครงการใหบรรลุผลสำเร็จ
 งบประมาณ และปจ จัยนำเขา (Inputs) ตางๆ เชน วัสดุอ ุป กรณที่จ ำเปนสำหรั บ การ
ดำเนินงานใหประสบผลสำเร็จ
11) การติดตาม กำกับและประเมินผล
การบริหารเชิงยุทธศาสตรมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร หรือที่เรียกวา “การจัดการที่มุงเนน
ผลงาน” หรือ RBM (Results-Based Management) เปนการเนนใหเกิดผลลัพธ หรือผลพวงเปนที่ตั้ง ผลพวง
เปน พวงรวมของผลสามประเภทได แ ก ผลผลิ ต (Output) ผลลั พ ธ (Outcome) และผลลั พ ธ บ ั้ น ปลาย
(Ultimate Outcome) หรือผลกระทบ (Impact) ในการการติดตาม กำกับและประเมินผลใชหลักการตามที่
กลาวไปแลวในตอนตน เพื่อใหไดขอมูลสำคัญมาใชในการปรับปรุงแผนและการดำเนินงานใหเกิด ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และความประหยัด
12) การจัดทำแผนปฏิบัติการ
องคการ 9 ใน 10 ลมเหลวในการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ (ดังแสดงในรูปภาพที่ 5) การนำกลยุทธ
ไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงจำเปนตองขจัดสาเหตุของความลมเหลว โดยใชกรอบกระบวนการบริหาร
จัดการยุทธศาสตรสูผลสัมฤทธิ์ (ดังแสดงในรูปภาพที่ 6)
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รูปภาพที่ 5 องคการ 9 ใน 10 ลมเหลวในการจัดยุทธศาสตรใหไดผล
ที่มา : ปรับปรุงจาก Kaplan & Norton. “Balanced Scorecard: Translating Strategy to Action.” HBR. 1991.

รูปภาพที่ 6 การบริหารจัดการยุทธศาสตร ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ที่มา : ปรับปรุงจาก “Implementing Strategic Intent: The Power of an Effective Business Management Process”,
Alan Meeking, Business Strategy Review, Vol. 5 No. 4.
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13) การถายทอดความรูตามแนวทาง 4.0
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธขององคการตลาด ใหมีความรู ทักษะ ตระหนักและ
เห็นความสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการตลาด
ทั้งภาคภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ใหมีความรูความเขาใจและเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหและจัดทำแผน
ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการตลาด ในเชิงปฏิบัติ ทั้งการบรรยาย ฝกปฏิบัติ และใช
วิธีการฝกการดำเนินการตามแนวทาง 4.0 โดยการใชเทคโนโลยีสังคมออนไลน เชน Line Applications,
Smart Phone และ Google Doc เปน ต น ซึ่ ง อาศั ย เป น ช อ งทางในการสื ่ อ สารและเผยแพร ทิ ศ ทางการ
ดำเนินงานขององคการตลาด แกพนักงานองคการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ มีวิทยากรบรรยาย
ใหความรู/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการไดตามหลักและวิธีการขางตน
14) การพัฒนาโปรแกรมการสนับสนุนการจัดทำและการถายทอดสูการปฏิบัติ
นอกจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการ
ตลาดใหพนักงานองคการตลาดมีความเขมแข็งในการจัดทำยุทธศาสตรแลว บริษัทฯ มีการออกแบบและจัดทำ
โปรแกรม MS Excel และ VBA เพื่อใหองคการตลาด สามารถใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร
(Computer-Assisted Strategic Planning) การถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และขับเคลื่อนองคการสู
ความสำเร็จไดตามยุทธศาตรที่ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ
6.5 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร
ในการจัดทำยุทธศาสตรตามหลักวิชาอาศัยเทคนิควิธีเชิงวิทยาการเชิงยุทธศาสตร ตามตัวแบบหลักการทรง
งานของพระเจาอยูหัว (รัชการลที่ 9) ตัวแบบ ABCDE และ ตัวแบบ 5-D อีกทั้งตองอาศัยศิลปะของผูจัดทำดวย
เนื่องจากการจัดทำยุทธศาสตรเปนกระบวนการทางปญญา ในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลและสถานการณ
ตางๆ อยางเปนระบบ และตองอาศัยจินตนาการและความคิดสรางสรรคในการกำหนดอนาคตขององคการใหมี
ลักษณะ “มองกวางคิดไกล ดำเนินการแบบติดดิน” (Think Globally, Act Locally) การมองกวางคิดไกลเป น
จุดเดนของการจัดทำแผนยุทธศาสตร เนื่องจากเปนการกำหนดอนาคตในระยะยาวขององคการในสภาวะความไม
แนนอนภาพของอนาคต นักยุทธศาสตรจะตองสามารถตัดสินใจกำหนดหนทางเดินในระยะยาวขององคการ และการ
กำหนดแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตรที่ไดจัดทำไว เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปอยางเหมาะสม และเรียนรู
สถานการณอยูตลอดเวลาเพื่อการปรับเปลี่ยนกลยุทธการดำเนินงาน ตามกรอบของการจัดทำแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการดังภาพตอไปนี้
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รูปภาพที่ 7 กรอบของขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร
การจัดทำยุทธศาสตร จะตองมีการเตรียมการตาง ๆ หรือ กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ การวางแผนเพื่อจัดทำ
แผนยุทธศาสตร การจัดทำยุทธศาสตรเปนกระบวนการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของที่เปนผูม ีสวนไดสวนเสี ย
(Stakeholder) ทุกภาคสวน การพัฒนาแผนยุทธศาสตรที่ไดผลสัมฤทธิ์ โดยเริ่มจากการแตงตั้งคณะทำงานจั ดทำ
แผนยุทธศาสตร ประกอบดวย บุคลากรระดับรองหัวหนาหนวยงานเปนหัวหนาคณะทำงาน มีผูนำภาคส วนที่
เกี่ยวของเปนคณะทำงาน และสมควรมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดานการวางแผนยุทธศาสตรรวมดวย เพื่อ
พิ จารณายกรางยุ ทธศาสตร ที่สามารถนำไปปฏิบ ัติ ได และนำเสนอตอที่ ประชุมเชิงปฏิบ ัติ การ (Workshop)
ของหนวยงาน เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ เมื่อมีการเตรียมความพรอมตามแนวทางขางตนแลว ก็สามารถเริ่ม
กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรตามตัวแบบการจัดทำแผนยุทธศาสตรที่ไดกลาวแลวขางตน โดยเริ่มจากการ
ประเมินสถานการณ (Assessing the Situation) ที่อาศัยการศึกษาขอมูลอยางเปนระบบ ไดแก ศึกษาขอจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ เชน รายงานผลการดำเนินงานขององคการ รายงานผลการตรวจประเมินผลองคการ เปน
ตน เพื่อวิเคราะหหาประเด็นเชิงยุทธศาสตรสี่ดาน คือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม หรือ SWOT
นอกจากนี้ ควรมีการจัดเก็บขอมูลปฐมภูมิ เชน การสัมภาษณเพื่อหาประเด็น SWOT การสำรวจดวยแบบสอบถาม
เพื่อหาน้ำหนักประเด็น SWOT และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชน ในกรณีของแผนยุทธศาสตรจังหวัด ควรประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน-รัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสถาบันการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคการภาคเอกชนและประชาชน เพื่อระดมความคิดเห็นและวิเคราะหขอมูล
จากฐานขอมูลปญหา ความตองการ ปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ที่แสดงถึงโอกาส ขอจำกัด
จุดออน จุดแข็ง ในการพัฒนาจังหวัด โดยใชหลักการ SWOT สำหรับกรณีของหนวยงานทั่วไป ควรจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ โดยมีผูเกี่ยวของที่สำคัญเขารวมประชุม และครั้งสุดทายควรเชิญผูแทนภาคประชาสังคมและ
เอกชนเขารวมประชุมดวย
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6.6 ภาพรวมของกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร
การจัดทำยุทธศาสตรตามตัวแบบที่กลาวไวแลวตั้งแตตน มีขั้นตอน ดังนี้
(๑) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลขาวสาร
การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก และแนวโนมของสถานการณ
ตางๆ ที่มีผลกระทบตอองคการในอนาคต และการรวบรวมจุดเดนและจุดดอยขององคการ ความคาดหวัง
ความตองการของรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
(๒) การกำหนดประเด็น ปจจัย และการทาทาย
การวิเคราะห ประเมิน และสังเคราะหสถานการณที่มีความสำคัญสูง ซึ่งสามารถใชเครื่องมือตาง ๆ
ชวยในการวิเคราะห ประเมิน และสังเคราะห ไดแก การวิเคราะหดวย SWOT การประเมินและสรุปดวย SFAS
และเสนอกลยุทธตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตรนานน้ำสีคราม การสังเคราะหดวย
เทคนิค TOWS Matrix ซึ่งจะกลาวโดยละเอียดตอไป
(๓) การสอบทานพันธกิจ
จากผลการสังเคราะหเชิงยุทธศาสตรขางตน สามารถนำมาพิจารณาทบทวนพันธกิจ หรือ จุดหมายขั้น
พื้นฐานขององคการ (Mission or fundamental purpose of the organization) ไดแก การใหเหตุผลความ
จำเปนของการคงอยูของเรา (Why do we exist?) กลาวคือ องคการของเราจำเปนตองคงอยู ดวยเหตุผลใด
(๔) การพัฒนาวิสัยทัศนรวมสำหรับอนาคตขององคการ
การเรียนรูผลการสังเคราะหเชิงยุทธศาสตรขางตน สามารถนำมาพิจารณาสรางภาพอนาคตของ
องคการ โดยใชแนวคิดวา “หากเราสามารถสรางองคการในฝนที่เราตองการมากที่สุด ใหมีผลสัมฤทธิ์ตาม
พันธกิจได ภาพนั้นจะมีลักษณะอยางไร ใน 5 ปขางหนา หรือในระยะเวลาที่ยาวนานกวานั้น
การทาทายสถานการณที่มีผลกระทบตออนาคตขององคการ และจะสงผลใหองคการเกิดผลสั มฤทธิ์
ตามพันธกิจขององคการและนำไปสูวิสัยทัศนที่กำหนดไว ตองอาศัยการมุงเนนไปที่ประเด็นสำคัญยิ่งยวดกอน
ไดแก ทิศทางในการดำเนินการในอนาคตที่มีจุดเนนที่ชัดเจนในการทุม เทสรรพกำลังไปใหเกิดผลที่ตองการ
(๕) การกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
การกำหนดผลที่ตองการในอนาคตจะตองมีวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจนรองรับ เพื่อแสดง
ความเปนรูปธรรมใหผูที่เกี่ยวของไดเห็นและมีความเขาใจตรงกัน โดยใหมีลักษณะสมดุลและมีสมุดคะแนน ตาม
วิธีการของบัตรคะแนนสมดุล หรือ Balanced Scorecard (BSC) ทั้งมีวัตถุประสงคในมิติประสิทธิผล คุณภาพ
บริการ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองคการ และมีการวัดวัตถุประสงคดวยตัวชี้วัดผลงาน หรือ KPI (Key
Performance Indicator) การตั้งคาเปาหมาย การริเริ่มหรือกลยุทธการดำเนินการใหไดเปาหมายตามที่ไดตั้ง
ไว
(๖) การถายทอดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ผลที่ตองการในอนาคตจะเกิดขึ้นได จะตองอาศัยการดำเนินงานในลักษณะของการแยกยอยออกมา
เปนระบบของงานและกิจกรรมที่บุคคลสามารถนำไปปฏิบัติได โดยอาศัยเครื่องมือของการบริหารโครงการ
(๗) การเรียนรูเชิงยุทธศาสตร
กระบวนการเชิงยุทธศาสตรอาศัยการเรีย นรูสภาพแวดล อ ม การปรับ ตัว ขององค การ และการ
ดำเนินการขององคการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการติดตาม
ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตรที่ว างไว จะตองผานกระบวนการเรีย นรูดว ยการวิจ ัยประเมินผลการ
ดำเนินงานเพื่อนำมาใชประโยชนในการปรับตัวและปรับปรุงตอไป
(๘) องคประกอบสำคัญของแผนยุทธศาสตร
โดยทั่วไปแลว การจัดทำยุทธศาสตรก็เพื่อใหไดองคประกอบของแผนยุทธศาสตร ดังนี้
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พันธกิจ ---------------------------------------------------------------------------------------->
“ตลอดชีวิตขององคการ”
วิสัยทัศน ---------------------------------------------------------------------------------------->
“5 – 10 – 20 ป หรือมากกวา”
ยุทธศาสตร ---------------------------------------------------------------------------------------->
“3 – 5 ป หรือมากกวา”
วัตถุประสงค/เปาหมาย ---------------------------------------------------------------------------------------->
“1 – 5 ป ”
กลยุทธ/แผนงาน ---------------------------------------------------------------------------------------->
“1 –5 ป ”
โครงการ ---------------------------------------------------------------------------------------->
“1 ป ”
พันธกิจ:
การเขียนกวาง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ “เรา” เราทำเพื่อใคร ความ
โดดเดนของ “เรา” และ “ทำไม” เราตองดำเนินการดังกลาว
เชน พันธกิจของตำรวจ คือ การใหบริการ และการปกปองประชาชน
เชน พันธกิจของทหาร คือ การเตรียมกำลัง และการใชกำลังปกปอง
ประเทศ
เชน พันธกิจของ Disney’s Land คือ To Make People Happy.
วิสัยทัศน:
การสื่อถึงลักษณะองคการในอนาคตที่จำเปนจะตองเปน เพื่อสงมอบผลลัพธ
ขององคการที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม วิสัยทัศนจะทำใหเ ห็ น
ทิศทางและความ “ใฝสูง” ของวัตถุประสงคขององคการ
ยุทธศาสตร: การเขียนกวาง ๆ เกี่ยวกับมรรควิธี หรือวิธีการที่มีจุดมุงเนนที่ใหองคการ
ดำเนินการใหไดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ เพื่อใหไดผลงานที่มุงหวังในอีก 3-5
ปขางหนา ผลลัพธหรือผลงานจะมีลักษณะกวางและเปนนามธรรม
วัตถุประสงค/เปาหมาย:
การระบุถึงความสำเร็จ หรือ ปจจัยความสำเร็จที่มีความสำคัญยิ่งยวดของ
ยุทธศาสตร และถายทอดความเปนรูปธรรมดว ยการระบุก ารวัดผลที่มี
ลักษณะเปนวัตถุวิสัย และสามารถวัดไดใหอยูในรูปของดัช นีชี้วัดผลงาน
หรือ KPI (Key Performance Indicator) ที่ม ีการกำหนดคา เปาหมายที่
ชัดเจนในเชิงปริมาณตามหวงเวลาเปนรายป รายไตรมาส หรือ รายเดือน
รวมทั้งการจัดใหมีขอเสนอที่เปนความคิดริเริ่มในการดำเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามดัชนีชี้วัดดวย
กลยุทธ/แผนงาน:
กลวิธีที่ไดจากความริเริ่ม ซึ่งเปนแนวทางพัฒนางานขององคการใหไดผล
ตามคาเปาหมายของดัชนีชี้วัดที่ไดกำหนดไว
โครงการ:
กลุมของระบบกิจ กรรมที่สัมพันธกันที่ตอบสนองเปา หมาย ดำเนิน การ
ภายใตทรัพยากรและเวลาที่จำกัด โดยมีผูรับผิดชอบงานของโครงการ ซึ่ง
มักจะมีระยะเวลาในการดำเนินการหนึ่งป
6.7 ขั้นตอนของกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร
การจัดทำยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ อาศัยกระบวนการขางตน ที่มีลักษณะเปนระบบเชื่อมโยงกันอยาง
เปนกระบวนการ โดยมีขั้นตอนตามที่แสดงในรูปที่ 8
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รูปภาพที่ 8 ขั้นตอนของกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร
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7. การศึกษาวรรณการที่เกี่ยวของ
7.1 ความสอดคลองของหมุดหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซึ่งมีภารกิจในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ไดจัดทำ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 –
2570) ขึ้น เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน (Transformation to
Hi-Value and Sustainable Thailand) โดยการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 นี้
จะใชเปนกรอบเพื่อกำหนดแผนระดับปฏิบัติการในชวง 5 ปที่สองของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ซึ่งยังคงนอมนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญานำทางในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ให
เกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ไปสูเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
กำหนด และการพัฒนาประเทศที่ควรมุงไปในอนาคตใหมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs)
กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุงเนนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉม
ประเทศไทยสู Hi-Value and Sustainable Thailand และได มี ก ารกำหนด “หมุ ด หมาย (Milestones)”
ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสูการพัฒนาทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน ทำใหหมุดหมายแตละประการ
สามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ โดยมีหมุดหมายที่เกี่ยวของ 5 หมุดหมาย ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง ทามกลางความ
ตองการอาหารที่เพิ่มมากขึ้น การใชประโยชนจากวัตถุดิบทางการเกษตรและของเหลือภาคเกษตรที่หลากหลาย
มากขึ้น และความตระหนักของผูผลิตและผูบริโภคเกี่ยวกับการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เปน
โอกาสใหภาคการเกษตรไทยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก “ผลิตมากแตสรางรายไดนอย” ไปสูการผลิต
สินคาคุณภาพสูงที่ “ผลิตนอยแตสรางรายไดมาก” เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลคาสูง โดยหมุดหมายที่ 1 นี้ประกอบดวย 3 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 1 มูลคาเพิ่มของสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น เปาหมายที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ
ความมั่นคงอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร เปาหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผูประกอบการ
เกษตรในฐานะหุนสวนเศรษฐกิจของหวงโซอุปทานที่ไดรับสวนแบงประโยชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดย
มีกลยุทธการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
 กลยุทธที่ 1 การประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุงเปา เพื่อใหเกิดการยกระดับ
กระบวนการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม
 กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูปที่มีมูลคาเพิ่มสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทาง
การแพทย อาหารทางเลือก อาหารฟงกชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและ
แมลง
 กลยุทธที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีมูลคาเพิ่มสูงจาก
แบบอยางความสำเร็จในประเทศ เชน เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เกษตรปลอดภัย วน
เกษตร เกษตรอินทรีย ทองเที่ยวเกษตร ประมงพื้นบาน การทำประมงถูกกฎหมาย และการ
ปฏิบัติตอแรงงานที่ถูกตอง เปนตน
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรใหมีความสมดุลระหวางอุปสงค
และอุปทาน รวมทั้งการใชน้ำซ้ำ
 กลยุทธที่ 5 การสงเสริมใหเอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลนสินคาเกษตร
รวมถึงสินคากลุมปศุสัตวและประมง
 กลยุทธที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและ
สินคาเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรเขาถึงได
 กลยุทธที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟารมและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
เพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาผลผลิตของเกษตรกร
 กลยุทธที่ 8 การสงเสริมใหเกษตรกรมีที่ทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไวเปน
ฐานการผลิตการเกษตร
 กลยุทธที่ 9 การพัฒนาฐานขอมูลและคลังขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันใหมี
การใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ
 กลยุทธที่ 10 การพัฒนาใหเกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางดานอาหาร
 กลยุทธที่ 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
 กลยุทธที่ 12 การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน สวนราชการ กลุ ม
เกษตรกร และนักวิชาการในพื้นที่ ในการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตร
ตลอดหวงโซอุปทาน
หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของภูมิภาค
ในอนาคต ไทยควรแสดงบทบาทนำในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุมประเทศ CLMVT โดยเนน ความ
ร ว มมือ มากกว า การแข ง ขั น และให ไ ทยเป น ประตู แ ละทางเชื ่ อ มเพื ่ อ สรา งดุ ล ยภาพที ่ ส ร า งสรรค ด  า น
ความสัมพันธระหวางประเทศและเศรษฐกิจระหวางภูมิภาคและมหาอำนาจเพื่อความกาวหนาและมั่นคงของ
ภูมิภาค บูรณาการเพื่อใชประโยชนทางภูมิศาสตร และโครงสรางพื้นฐานจากเสนทางเชื่อมตอใน CLMVT กับ
จีนตอนใตใหเปนหนึ่งเดียวกันและเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อใหเกิดรูปธรรมในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการไทยสูระดับนานาชาติ โดยหมุด
หมายที่ 5 นี้ประกอบดวย 3 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 1 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนในภูมิภาค เปาหมาย
ที่ 2 ไทยเปนหวงโซอุปทานของภูมิภาค เปาหมายที่ 3 ไทยเปนประตูและทางเชื่อมโครงขายคมนาคมและโลจิ
สติกสของภูมิภาค โดยมีกลยุทธการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
 กลยุทธที่ 1 การสรางจุดยืนของไทยภายใตบริบทโลกใหม
 กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปนประตูการคาการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญ
ของภูมิภาค
 กลยุทธที่ 3 ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเปาหมายสูไทยแลนด 4.0
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน ปจจุบันการ
พัฒนาประเทศทุกระดับไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา และการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่กอใหเกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรุนแรง การพัฒนาในระยะตอไปการผลิต
และการบริการตองปรับตัว โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานราก
เนนการผลิตและบริการเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ตามความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะ
ความตองการสินคาประเภทสุขอนามัยมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเปนตองเรงแกปญหาดังกลาว เพื่อใหการพัฒนา
เมืองนำไปสูความยั่งยืน ความยืดหยุนพรอมรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนประชาชนทุกกลุม
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

สามารถเขาถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยหมุดหมายที่ 8 นี้ประกอบดวย 3 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 1
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพิ่มขึ้น เปาหมายที่ 2
ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดของภาคลดลง เปาหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองใหมีความนาอยู อยาง
ยั่งยืน มีความพรอมในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อใหประชาชนทุกกลุมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอยางทั่วถึง โดยมีกลยุทธการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
 กลยุท ธท ี ่ 1 การสร า งความเข ม แข็ ง เศรษฐกิ จ ฐานราก ใชแ นวทางการพั ฒ นาภายใต
แผนพัฒ นาภาค และการพัฒ นาระเบีย งเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึง เชื่อ มโยงผูป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนเขากับหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม
เปาหมาย ซึ่งจะเปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายผลการพัฒนาสูประชาชน และ
สามารถพัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจหลักที่รองรับการลงทุนและการจางงาน
 กลยุทธที่ 2 การสงเสริมกลไกความรวมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพื่ อ
การพัฒนาพื้นที่และเมือง
 กลยุทธที่ 3 การสรางความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานโลจิสติกสและดิจิทัลรองรับพื้ น ที่
เศรษฐกิจหลักและเมือง
 กลยุทธที่ 4 การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ การลดลงของความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาสิ่งแวดลอมและมลพิษที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และแนวโนมการเพิ่มขึ ้น ของ
การปลอยกาซเรือนกระจกอยางตอเนื่อง เปนปญหาทาทายที่สำคัญตอการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่
สังคมไทยและประชาคม โลกตระหนักและใหความสำคัญมากขึ้น รวมทั้งเปนปจจัยกำหนดความสำเร็จที่สำคัญ
ตอการบรรลุวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป สอดคลองกั บการ
ดำเนินงานของรัฐบาล ที่ไดใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ยังตองการการขับเคลื่อนโดยการบูรณาการจากทุกภาคสวนและในทุกระดับของแผนที่เกี่ยวของ ในขณะ
ที่การลดการปลอยกาซเรือนกระจกในระดับที่สูงขึ้นและสอดคลองกับกระแสโลก ยังเปนเรื่องที่มีความทาทาย
รวมทั้งตองการแนวทางและการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมและมีความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาใน
ดานอื่น ๆ โดยหมุดหมายที่ 10 นี้ประกอบดวย 3 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 1 การเพิ่มมูลคาจากเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางการใชทรัพยากรทุกขั้นตอนของการผลิต
และการบริโภคมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสรางมูลคาและรายไดจากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เปาหมายที่ 2
การอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน เพื่อใหทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบูรณเพิ่มขึ้น เปาหมายที่ 3 การสรางสังคมคารบอนต่ำและยั่งยืน เพื่อการปลอยกาซเรือนกระจกและมลพิษ
ลดลง และประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีกลยุทธการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลัก เศรษฐกิจหมุนเวียนและสั งคม
คารบอนต่ำ
 กลยุทธที่ 2 การสรางรายไดสุทธิใหชุมชน ทองถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคารบอนต่ำ
 กลยุทธที่ 3 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางชาญ
ฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 กลยุทธที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคารบอนต่ำ
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 กลยุทธที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเขาสูวิถีชีวิตใหมอยางยั่งยืน
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน ภาครัฐเปนกลไก
หลักกลไกหนึ่งในการดูแลประชาชนใหกินดีอยูดี สามารถประกอบอาชีพได และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ภาครัฐจำเปนตองเรงพัฒนาและปรับตัวเพื่อลดชองวางของการปฏิบัติงานใหมีศักยภาพที่เหมาะสมในฐานะที่
เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักการบริหารงานภาครัฐแนวใหม คือ การปรับเปลี่ยน
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการที่มุงการบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นที่ตองดำเนินการเพื่อรับมือกับ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงและเสริมสรางความสามารถของภาครัฐ อาทิ บริการภาครัฐที่ตอบโจทย สะดวก
ประหยัด แกประชาชนและผูประกอบการ โดยพัฒนาคุณภาพการ ใหบริการและเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นเขา
มามีสวนรวม ปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลที่ใชขอมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาประเทศ เปน
ตน โดยหมุดหมายที่ 10 นี้ประกอบดวย 3 เปาหมาย คือ เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึง
ได เปาหมายที่ 2 ภาครัฐทีม่ ีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว มีกลยุทธการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการใหบริการภาครัฐที่ตอบโจทย สะดวก และประหยัด
 กลยุทธที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสรางของภาครัฐใหยืดหยุน เชื่อมโยง
เปดกวาง และมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ
 กลยุทธที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลที่ใชขอมูลในการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งในดานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และขอมูลอื่นของหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมดใหเปนดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ถูกตอง ปลอดภัย พรอมใชงาน มีการจัดเก็บที่ไมซ้ำซอน
 กลยุทธที่ 4 การสรางระบบบริหารภาครัฐที่สงเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ใหมี
ทักษะที่จำเปนในการใหบริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ
ภาครัฐใหเอื้อตอการพัฒนาประเทศ
7.2 ความสอดคลองของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Value Chain Thailand) ภายใตแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (ฉบับแกไขป 2566)
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเผยแพร 140 Final Value Chains ของ
ประเทศไทย เปนแนวสำคัญในการใชประกอบจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาหมาย โดย
รายละเอียดของหวงโซคุณคาของประเทศไทยที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 แผนแมบทฯประเด็น 01 ความมั่นคง
แผนแมบทยอย : 1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ การรักษาความสงบภายในประเทศ เปน
การเสริมสรางความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคง
เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน เสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความ
มั่นคงที่สำคัญ เพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขตนเหตุที่เปนรากเหงา
ของปญหาภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไปอยางแทจริง
 เปาหมาย 010101 ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มขึ้น
V02 สภาพสังคม
F0203 เศรษฐกิจ อาชีพ และรายไดของประชาชน
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1.2 แผนแมบทฯประเด็น (02) การตางประเทศ
แผนแมบทยอย : 2.2 ความรวมมือเศรษฐกิจและความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
ไทยตองแสวงหาโอกาสและลูทางความรวมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหมอยูตลอดเวลา ที่มุงเนนความสมดุล
ระหวางการเจริญเติบโตและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 เปาหมาย 020201 ประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการคา การลงทุน การบริการ และความ
เชื่อมโยงที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย โดยมีระบบเศรษฐกิจที่เนนนวัตกรรมดีขึ้น
V03 ความเชื่อมั่นของตางประเทศในสินคาไทย
F0301 สินคาและบริการของไทยไดมาตรฐานสากล เปนที่ยอมรับ
F0302 ภาพลักษณของสินคาและบริการของไทยกับตางประเทศ
F0303 ชองทางการกระจายสินคาสะดวกนาเชื่อถือ เปนที่ยอมรับ
V04 ระบบรองรับเศรษฐกิจนวัตกรรม
F0402 การพัฒนาความสามารถของผูประกอบการและแรงงานในดานการผลิต
การคา และการบริการ
 เปาหมาย 020202 ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับตางประเทศ เพื่อรวมกันบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
V01 ความรูความเขาใจตอประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
F0101 ความรูความเขาใจของสวนราชการไทย ในการขับเคลื่อนเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
F0102 ความตระหนักรูของภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคสวนอื่น ๆ
V02 การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
F0201 เครือขายและการบูรณาการการทำงานของทุกภาคสวนในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
F0202 ศักยภาพของบุคลากร หนวยงาน และภาคสวนที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.3 แผนแมบทฯประเด็น (03) การเกษตร
แผนแมบทยอย : 3.1 เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เปนการพัฒนาและตอยอดสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นซึ่งครอบคลุมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตรที่มีเอกลักษณโดดเดนเฉพาะ
พื้นที่ สินคาจากภูมิปญญาทองถิ่นของไทย สินคาศิลปาชีพ สินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ รวมถึงสินคาสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร และพืชผลเกษตรและผลไมเขตรอน เปนตน
 เปาหมาย 030101 สินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นมีมูลคาเพิ่มขึ้น
V01 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
F0103 การรวมกลุม และการสรางเครือขาย
V02 การสรางมูลคาเพิ่ม
F0202 การสรางแบรนด/สรางเรื่องราว
F0203 มาตรฐานรับรองสินคา และระบบตรวจสอบยอนกลับ
F0204 การพัฒนาบรรจุภัณฑ
F0205 การพัฒนาคุณภาพสินคา
F0206 การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ
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V03 การตลาด
F0301 การเขาถึงขอมูลสินคา
F0302 การสรางเครือขายและชองทาง การจำหนายสินคา
F0303 การถายทอดองคความรูดานการบริหาร จัดการดานการตลาดเฉพาะ
F0304 การประชาสัมพันธ
F0305 การจัดแสดงงานสินคา
F0306 การสรางการรับรู
F0307 ความรูความเขาใจดานโภชนาการ
แผนแมบทยอย : 3.2 เกษตรปลอดภัย การผลิตสินคาเกษตรตองมีการปรับตัวใหเขาสูระบบคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร เพื่อสรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณที่ดีตอสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของตลอดหวงโซที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
 เปาหมาย 030201 สินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น (GAP และเกษตรอินทรีย)
V03 การสรางมูลคาเพิ่ม
F0301 การแปรรูปผลิตภัณฑ
F0302 การแปรรูปตามมาตรฐานทั้งในและตางประเทศ
F0303 มาตรการสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการแปรรูปดานเกษตรอินทรีย
F0304 บรรจุภัณฑและโครงสรางพื้นฐาน
V04 การตลาด
F0401 การเพิ่มชองทางการตลาดและธุรกิจทั้งในและตางประเทศใหกับสินคาและ
บริการเกษตรอินทรีย
F0402 การเจรจาการคา /การเปดตลาด/ความรวมมือ/ ลดอุปสรรคทางการคา
F0403 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย
F0404 การสรางตราสินคาและความเชื่อมั่นใหกับสินคาและบริการเกษตรอินทรีย
F0405 ความตระหนักรูถึงความสำคัญของความปลอดภัยของสินคา
V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น
F0505 การจัดทำฐานขอมูลดานเกษตรปลอดภัย
F0506 ระบบตรวจสอบยอนกลับสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน
F0507 การสงเสริมดานบุคลากรและพัฒนาใหความรู
F0509 แผนงานที่สนับสนุนสินคาเกษตรปลอดภัยมีมูลคาเพิ่มขึ้น
 เปาหมาย 030202 ผลิตภัณฑเกษตรปลอดภัยของไทยไดรับการยอมรับดานคุณภาพความปลอดภัย
และคุณคาทางโภชนาการสูงขึ้น
V02 ความเชื่อมั่น
F0203 สงเสริมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
V03 การประชาสัมพันธ
F0302 การสงเสริมการบริโภคสินคาปลอดภัยและสินคาเกษตรอินทรีย
แผนแมบทยอย : 3.3 เกษตรชีวภาพ เปนการพัฒนาและสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากเกษตร
ชีวภาพซึ่งครอบคลุมการทำเกษตรที่อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และคำนึงถึง
สิ่งแวดลอม เพื่ออนุชนรุนหลัง และผลิตอาหาร ที่ปลอดภัยจากสารพิษและเกษตรอินทรีย รวมถึงการใช
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

31 | หนา

32

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิต และแปรรูปสินคาเกษตรดวยกระบวนการทางชีวภาพ
เพื่อนำไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง
 เปาหมาย 030301 สินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น
V03 การตลาด
F0301 การประชาสัมพันธ สงเสริมการบริโภค สรางความเขาใจในผลิตภัณฑ
F0302 การเพิ ่ ม ช อ งทางและเชื ่ อ มโยงตลาดสิ น ค า เกษตรชี ว ภาพทั้ ง ในและ
ตางประเทศ ในประเทศ
F0303 การสำรวจความตองการสินคาเกษตรชีวภาพของตลาด
V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น
F0407 แผนงานที่สนับสนุนสินคาเกษตรชีวภาพมีมูลคาเพิ่มขึ้น
แผนแมบทยอย : 3.4 เกษตรแปรรูป สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร ตลอดจนมีการสนับสนุนตอ
ยอดไปสูสินคาเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคาเฉพาะ และผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพสูง
 เปาหมาย 030401 สินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มขึ้น
V04 การตลาด
F0401 การสรางเครือขายตลาดแปรรูป/จับคูธุรกิจ
F0402 ชองทางจำหนาย และขยายตลาดทั้งในและตางประเทศ
F0403 บริการหลังการขาย
F0404 การประชาสัมพันธ
V05 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มขึ้น
F0508 แผนงานที่สนับสนุนสินคาเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑมีมูลคาเพิ่มขึ้น
แผนแมบทยอย : 3.5 เกษตรอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
อาศัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการใชและการเขาถึงเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบขอมูลสำหรับวางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ ที่
สามารถนำองคความรูไปประยุกตใชพัฒนาไปสูรูปแบบฟารมอัจฉริยะ
 เปาหมาย 030501 สินคาที่ไดจากเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริยะมีมูลคาเพิ่มขึ้น
V05 การตลาด
F0501 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และจัดการตลาดอัจฉริยะ จัดสรางแฟลตฟอรม
ตลาด
Online Offline
F0503 การประชาสัมพันธ จัดการแสดงสินคาเกษตร และสรางคานิยมการบริโภค
สินคาเกษตรในประเทศ
 เปาหมาย 030502 ผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉริย ะ
เพิ่มขึ้น
V03 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอผลผลิตตอหนวยของฟารมหรือแปลงที่มีการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น
F0301 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แผนแมบทยอย : 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาเกษตรกรและ
ภาคเกษตรมีการปรับตัวไปสูกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ เพื่อให
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและเขมแข็ง จึงตองมีการสนับสนุนสงเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในดาน
ตาง ๆ
 เปาหมาย 030601 ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตอหนวยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
V03 การตลาด
F0301 ชองทางดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
F0302 ตลาดรองรับสินคาเกษตรหลายระดับ
V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอประสิทธิภ าพการผลิตสินคา เกษตรตอหนว ยมีการปรั บ ตั ว
เพิ่มขึ้น
F0407 แผนงานที่สนับ สนุนประสิทธิภ าพการผลิตสินคาเกษตรตอหนว ยมี การ
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 เปาหมาย 030602 สถาบันเกษตรกร (สหกรณ วิสาหกิจชุมชน และกลุมเปาหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับ
ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ  ม ี ค ว า ม เ ข  ม แ ข ็ ง ใ น ร ะ ด ั บ ม า ต ร ฐ า น เ พ ิ ่ ม ขึ้ น
V03 การตลาด
F0301 ตลาดกลาง ศูนยกระจาย และศูนยจำหนายสินคาทางการเกษตร
F0302 ตลาดเฉพาะและตลาดเฉพาะฤดู
F0303 การตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน
1.4 แผนแมบทฯ ประเด็น (05) การทองเที่ยว
แผนแมบทยอย : 05.1 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม มุงเนนการใชองคความรูและ
นวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสราง
คุณคาใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความตองการนักทองเที่ยว และสราง
ทางเลือกของประสบการณใหม ๆ ใหกับนักทองเที่ยว
 เปาหมาย 050101 รายไดจากการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
V03 การตลาดเพื่อการทองเที่ยวสรางสรรคและวัฒนธรรม
F0301 การตลาดที่มุงเนนการสื่อสารคุณคาและภาพลักษณของประเทศ
1.5 แผนแมบทฯประเด็น (06) พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
แผนแมบทยอย : 6.2 การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน การฟนฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอม
กับการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชเรื่องการใชประโยชนของชุมชนในพื้นที่ปาอยางสมดุล การพัฒนากลไก
คาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษาอนุรักษ และฟนฟู แหลงโบราณคดี มรดกทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางยั่งยืน
 เปาหมาย 060201 เมืองมีระบบจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และได
มาตรฐาน
V02 การจัดการสิ่งแวดลอมของเมือง
F0202 การจัดการคุณภาพน้ำ อากาศ ขยะ และของเสีย ณ แหลงกำเนิดอยาง
เหมาะสม
V03 ความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของเมือง
F0301 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
V04 ระบบนิเวศที่เอื้อตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษของเมือง
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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F0406 วิถีชีวิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1.6 แผนแมบทฯประเด็น (07) โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกสและดิจิทัล
แผนแมบทยอย : 7.1 โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส โดยมุงเนนการขยายขีด
ความสามารถ พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภ าพของโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมและระบบโลจิส ติ ก ส
พลังงาน ดิจิทัล เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ ลดตนทุนการผลิตและบริการที่แขงขันไดใน
ระดับสากล สนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอยางเปนระบบ
 เปาหมาย 070101 ตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทยตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศลดลง
V02 โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง เครือขายโลจิสติกสตามเสนทางยุทธศาสตร และการ
อำนวยความสะดวก
F0205 ระบบการคารูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
1.7 แผนแมบทฯประเด็น (08) ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม
แผนแมบทยอย : 8.3 การสรางโอกาสเขาถึงตลาด ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยาย
ชองทางการตลาดทั้งในและตางประเทศ มีแผนกลยุทธการเขาถึงตลาดใหญที่มีศักยภาพสำหรับการขยายตลาด
สินคาและบริการของไทย ตลอดจนสรางและพัฒนาตลาดในประเทศสำหรับสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้ง
ตลาดสินคาสำหรับกลุมเฉพาะ
 เปาหมาย 080301 มูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเพิ่มขึ้น
V01 ผูประกอบการ
F0103 การเขาถึงตลาด
V02 ระบบการซื้อขายและระบบสนับสนุนที่ปลอดภัย
F0201 ระบบ Platform การซื้อขายที่หลากหลาย
F0203 ระบบการบริหารจัดการสินคาการขนสง และโลจิสติกส
1.8 แผนแมบทฯประเด็น (09) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนแม บ ทยอ ย : 9.1 การพั ฒ นาเขตพัฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก ยกระดั บ อุ ต สาหกรรมสู
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงและมีศักยภาพในการแขงขันสูง ใหสอดรับกับบริบทโลกบนฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนา พื้นที่ใหเปนเมืองอัจฉริยะนาอยูและมีความทันสมัย
ระดับนานาชาติ
 เปาหมาย การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้น
V03 การพัฒนาผลิตภัณฑ การบริการ และการตลาด
F0303 การตลาดและประชาสัมพันธ
แผนแมบทยอย : 9.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต การพัฒนาประตูการคาฝงตะวันตก
การพัฒนาประตูสูการทองเที่ยวอาวไทยและอันดามัน การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูป
การเกษตรมูลคาจากการใชทรัพยากรการผลิตทั้งในพื้นที่และประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนาเปนศูนยกลางการ
แปรรูปการเกษตรและการประมงในภาคใต และการอนุรักษทรัพยากรและวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวและการ
เรียนรู รวมทั้งเมืองนาอยู
 เปาหมาย 090201 การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต
V03 ประชาสัมพันธ/การตลาด
F0301 ชองทางการประชาสัมพันธที่ครอบคลุมทุกลุมเปาหมาย
F0302 การออกแบบบรรจุภัณฑที่สรางสรรคและทันสมัย
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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F0303 นวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการตลาดที่ทันสมัยเหมาะสมกับพื้นที่
1.9 แผนแมบทฯประเด็น (16) เศรษฐกิจฐานราก
แผนแมบทยอย : 16.1 การยกระดับศักยภาพการเปนผูประกอบการธุรกิจ สนับสนุนการชวยเหลือ
ทางวิชาการตาง ๆ เพื่อสรางเสริมองคความรูและทักษะที่สำคัญและจำเปนในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
เพื่อยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและกอใหเกิดการสรางรายไดไดดวยตนเอง รวมถึงการ
แกไขปญหาหนี้สินอยางยั่งยืน และการใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม มายกระดับหวงโซอุปทานใหเปน
หวงโซคณ
ุ คาที่สามารถกอใหเกิดการกระจายรายได สูชุมชนไดอยางเปนธรรม
 เปาหมาย 160101 ศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขึ้น
V04 ตลาด
F0401 ตลาดในชุมชน/ตางประเทศ/ออนไลน
F0402 เครือขายทางการตลาด/กลุมผูประกอบการ
F0403 การรับรูทางธุรกิจ
F0404 การประชาสัมพันธ
แผนแมบทยอย : 16.2 การสรางสภาพแวดลอมและกลไกที่สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
สงเสริมการรวมกลุมในรูปแบบที่มีโครงสรางกระจายรายได ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ และวิสาหกิจเพื่อสังคม
การพัฒนาชองทางการตลาดและเครือขาย เพื่อใหเกิดการจัดการกลไกการตลาดครบวงจรในรูปแบบการคาที่
เปนธรรม
 เปาหมาย 160201 ผูประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
V01 พัฒนาผูผลิตผูประกอบการ
F0103 กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและบริหารจัดการฐานขอมูล OTOP
F0104 การยกระดับผูผลิต ผูประกอบการ
V02 พัฒนาผลิตภัณฑ
F0201 คุณภาพและเพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
F0202 การพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการตลาดและกลุมเปาหมายเฉพาะ
F0203 การยกระดับผลิตภัณฑชมุ ชนสูมาตรฐานสากล
F0204 การสรางตราสินคาชุมชนและบรรจุภัณฑ
V3 สงเสริมชองทางการตลาด
F0301 ชองทางการตลาด ระดับชุมชน จังหวัด/ภูมิภาค ระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ
F0302 ชองทางการตลาดออนไลน, พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตลาดดิจิทัล
F0303 ชองทางการตลาดเฉพาะกลุม
1.10 แผนแมบทฯประเด็น (18) การเติบโตอยางยั่งยืน
แผนแมบทยอย : 18.1 การสรางการเติบโตอยา งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ สีเขียว เปนการนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการหยุดยั้งกำรบุกรุกทำลายพื้นที่ปา พัฒนาการมีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรปาไม พัฒนาองคกรของรัฐและออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปาสนับสนุน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในเขตเมืองและชุมชน นอกจากนี้ยังจะตองสงเสริมการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การผลิตและการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคอย่ำงยั่งยืน
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 เปาหมาย 180101 การบริโภคและการผลิตของประเทศมีความยั่งยืนสูง
V03 ผูบริโภคคำนึงถึงการบริโภคที่ยั่งยืน
F0301 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ
1.11 แผนแมบทฯประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ
แผนแมบทยอย : 20.1 บริการภาครัฐไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น ออกแบบแนวทาง
ขั้นตอน รูปแบบการใหบริการของภาครัฐใหเปน รูปแบบดิจิทัลและวางแผนใหมีการเชื่อมโยงหลายหนวยงาน
และสรางความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีความพรอมในการใหบริการประชาชน สามารถพัฒนา
นวัตกรรมมาใชสรางสรรคและพัฒนาบริการเดิม และสรางบริการใหมที่เปนพลวัตสอดคลองเหมาะสมกับ
สถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ
 เปาหมายแผนแมบทยอย 200101 บริการภาครัฐไดรับการปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพิ่มขึ้น V01
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเปนดิจิทัล (Digital Ecosystem)
F0103 แพลตฟอรมการใหบริการภาครัฐ
7.3 BCG Model
BCG Model เปนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพรอมกัน ไดแก
เศรษฐกิจ ชีวภาพ (Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจ ชีวภาพ มุงเนนการใชทรัพ ยากรชีว ภาพเพื่อ สร าง
มูลคา เพิ่ม โดยเนนการพัฒนาเปน ผลิ ตภั ณฑ ม ูล ค าสู ง เชื่อ มโยงกับ เศรษฐกิจ หมุ นเวี ยน (Circular
Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุตาง ๆ กลับมาใชประโยชนใหมากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยูภายใต
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเปนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไมไดมุงเนนเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจ
เทานั้น แตตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุลใหเกิดความ
มั่น คงและยั่ง ยืนไปพรอมกัน โดยเปลี่ย นขอ ไดเปรีย บที่ไทยมีจ ากความหลากหลายทางชีว ภาพและ
วัฒนธรรม ใหเปนความสามารถในการแขงขันดวยนวัตกรรม เพื่อใหเกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต แขงขันได
ในระดับ โลก เกิดการกระจายรายไดลงสูชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ ชุมชนเขมแข็ง มีความเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
BCG Model จะเปนกลไกที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอยางทั่วถึง
สามารถกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสามารถสรางให
ประเทศไทยกาวขึ้นเปนผูนำระดับโลกในบางสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ จึงไดกำหนดเปาหมายเชิง
ยุทธศาสตรของประเทศเพื่อใชในการขับเคลื่อน BCG Model ดังนี้
 มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเปาหมาย BCG
 ลดความเหลื่อมล้ำดวยการเพิ่มรายไดเกษตรกรและชุมชน
 ยกระดับผูป ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยขึ้นเปนผูผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและ
สวนประกอบอาหารมูลคาสูง Top 5 ของโลก
 อุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตยา เครื่องมือแพทย วัสดุชีวภาพ มีความเขมแข็ง มีศักยภาพ
สงออก เปนแหลงจางงานทักษะสูงและรายไดสูง
 ระบบบริหารจัดการทองเที่ยว นำไปสู Top 3 ของเอเชียแปซิฟก (จัดโดย Travel & Tourism
Competitiveness Index, World Economic Forum)
 ลดการใชทรัพยากรลงจากปจจุบัน
เศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งกอนที่จะเกิดโรคระบาด Covid-19 และจะเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วขึ้นหลังการระบาดของโรครายนี้ ทั้งเทคโนโลยี การคาระหวางประเทศ และการกาวเขาสูสังคม
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ผูสูงอายุ รวมถึงกลุมแรงงานที่มีแนวโนมจำนวนลดลง การเตรียมรับมือจึงเปนเรื่องสำคัญ รัฐบาลไดพยายาม
ผลักดันเศรษฐกิจแบบใหมที่ตองเปนระบบที่ใชความรู การจัดการ และเทคโนโลยีใหม ๆ หรือการมีระบบ
เศรษฐกิจที่คอนขางสงผลทางเศรษฐกิจ และปรับเปลี่ยนไดรวดเร็ว และปจจุบันรัฐบาลวางแผนใหโมเดลนี้
ครอบคลุมอุตสาหกรรมเปาหมายที่เปน S-Curve ทั้งหมด 4 อุตสาหกรรม ไดแก
1. อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร (Food and Agriculture) ภาคเกษตรเปนภาคเศรษฐกิจใหญที่สุด
ของประเทศ ที่ผานมาแมวาจะผลิตไดมากแตสรางมูลคาไดนอย เกษตรกรยังมีฐานะความเปนอยูที่ไมดี รัฐบาล
ตองพยายามผลักดันเกษตรรุนใหมที่เรียกกันวา Smart Farmer ใชเทคโนโลยีและการตลาดนำการผลิต รูจักใช
งานวิจัยจากสถาบันการศึกษาพัฒนาตอยอดเพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รูจักนำผลิตผล
ทางการเกษตรมาผลิตเปนอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่มีตลาดกวางและมูลคาสูง เชน อาหารเสริมหรืออาหาร
สำหรับคนเฉพาะกลุม เชน ผูสูงอายุ เปนตน
2. อุ ต สาหกรรมพลั ง งานและเคมี ช ี ว ภาพ (Bioenergy, Biomaterial, Biochemical) รั ฐ บาลได
ผลักดันเรื่องนี้มาเปนเวลาพอสมควรและตั้งเปาหมายใหมีการผลิตและใชพลังงานที่ทดแทนได 30% ในอีก 15
ปขางหนา รัฐบาลตองมุงพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีที่จะชวยสรางพลังงานทดแทน เชน Biomass และ
Biogas จากวัสดุในภาคการเกษตร และตอยอดเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น เชน Bioplastic เปนตน
3. อุตสาหกรรมการแพทยและสุขภาพ (Medical and Wellness) ประเทศไทยไดรับการยอมรับจาก
ทั่วโลกในเรื่องความสามารถของบุคคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หาก
ไดรับการพัฒนาอยางจริงจังในการวิจัยพัฒนาสมุนไพรเปนยาเพื่อการปองกันมากกวายาเพื่อการรักษาโรค
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน และยาตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเชื่อมตอกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน
การทองเที่ยวและโรงแรมสำหรับผูสูงวัยหรือมีปญหาทางสุขภาพ
4. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ เชิงสรา งสรรค (Tourism and Creative Economy)
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม อาหาร
การกิน แหลงชอปปง ทำเงินเขาประเทศมหาศาล แตจำเปนตองใชเทคโนโลยีมาชวยบริหารจัดการใหสามารถ
สรางประโยชนสูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งพัฒนาตอยอดเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน อาหาร และการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปนตน
กลุมเปาหมายสำคัญที่ตองพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถเพื่อเปนพลังผลักดันตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ไดแก
1.
กลุมผูประกอบการใหม (Startups)
2.
กลุมผูประกอบการที่ใหความสำคัญกับนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprises)
3.
กลุมเกษตรกรรุนใหม (Smart Farmers)
4.
กลุมผูประกอบการที่มุงพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Developers)
5.
กลุมผูประกอบการดานสรางสรรค (Creative Entrepreneurs)
บี ซ ี จ ี จะตอบโจทย ก ารพั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ
สหประชาชาติอยางนอย 5 เปาหมาย ไดแก การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การอนุรักษความหลากหลาย ความรวมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดรับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งเปนหลักสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย BCG Model จะเปนกลไกที่มี
ศักยภาพสูงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอยางทั่วถึง สามารถกระจายโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ำไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันสามารถสรางใหประเทศไทยกาวขึ้นเปนผูนำระดับโลกในบาง
สาขาที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพ
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รูปภาพที่ 9 4 ยุทธศาสตร และแนวทางการดำเนินการ BCG Model
7.4 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ SEDZ
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการ “บำบัดทุกขบำรุงสุข” ใหแกประชาชนตามแนวทางของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนหนวยงานหลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) จึงได
เสนอการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones :
SEDZ) ดวยโมเดลเศรษฐกิจใหม (BCG Model) โดยภาครัฐจะไดสนับสนุนการจางงาน โครงสรางพื้นฐาน วัสดุ
อุปกรณพื้นฐาน อำนวยความสะดวกดานตางๆ ที่จำเปน ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและภาค
สวนตาง ๆ ในพื้นที่ ภาควิชาการในพื้นที่รวมพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษยตอยอดดวยงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีภาคเอกชนรวมสนับสนุนการบริหารงานโครงการวางแผน พัฒนาและตอยอด
ผลผลิตตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากความสมบูรณของการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อใหเกิดการกระจาย
ความเจริญ สูภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา พื้นที่ที่ประสบปญหาภัยพิบัติซ้ำซาก และใช
โอกาสจากภาคแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพที่ประสบกับปญหาการเลิกจางจากสถานการณโควิด 19 ที่
กลับ ไปยังบานเกิด เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่เปาหมาย ดวยการใหความรูตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหมควบคูกับการศึกษาถึงรากเหงาภูมิปญญาดั้งเดิม และเพิ่มพูนดวยชุดความรู
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาของพื้นที่และภูมิสังคม เพื่อพัฒนาหรือยกระดับ
เปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยโมเดลเศรษฐกิจใหม เพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ซึ่ง
เปา หมายของเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จพอเพี ย ง (SEDZ) ด ว ยโมเดลเศรษฐกิ จ ใหม สอดคล อ งและรองรั บ กับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อใหประเทศบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน เปน ประเทศพัฒนาแลว ดว ยการพัฒนาตามหลักปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.
2566 – 2570) กำหนดหลักการสำคัญของการพัฒนา ประเทศ 4 ประการ ไดแก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงแนวคิดลมแลวลุกไว เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ และโมเดลเศรษฐกิจสีเขี ยว
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

(BCG Model) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบใหการขับ เคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเ ขีย ว (Bio – Circular – Green Economy : BCG
Model) : โมเดลเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนวาระแหงชาติ ซึ่งเปนกรอบการพัฒนา เศรษฐกิจที่มีการ
พัฒนาตอยอดจากจุดแข็งของประเทศเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดรับ กับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจริงของประเทศไทยที่ไดลงนามใหคำมั่นวา จะรวมกัน
บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในป 2030
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

รูปภาพที่ 10 การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ SEDZ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

8. การดำเนินงาน
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด ไดประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีมาใชในการดำเนินการโครงการตาม
ขอบเขตงาน ดังตอไปนี้
8.1 วางแผนและเตรียมการดำเนินงาน
จัดประชุมคณะที่ปรึกษาและกำหนดกิจกรรมการดำเนินโครงการในรายละเอียด เพื่อออกแบบการ
ดำเนินงานการจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)
8.2 จัดทำระบบโปรแกรมชวยในการวิเคราะหยุทธศาสตร
บริษัทที่ปรึกษาฯ ออกแบบและจัดทำโปรแกรม (Computer-Assisted Planning Software) เพื่อชวย
ในการจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)"
ระยะ 5 ป (2566-2570) ที่ใชงาย (User friendly) โดยใชโปรแกรม MS Excel รวมทั้งใชเปนเครื่องมือชวย
ในการสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรขององคการตลาดและเครือขายที่เกี่ยวของ และไดออกแบบสอบถาม
ทั้งออนไลน และออฟไลน ใชในการรวบรวมขอมูลภาคสนามกับกลุมตัวอยาง
8.3 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของจากขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนฯ
อาทิ
 แผนวิสาหกิจองคการตลาด ระยะ 5 ป
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด
 ความสอดคลองของหมุดหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)
 ความสอดคลองของหวงโซคุณคาของประเทศไทย (Value Chain Thailand) ภายใตแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (ฉบับแกไขป 2566)
 BCG Model
 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ SEDZ
 อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

8.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทีมที่ปรึกษาฯ ดำเนินการภาควิชาการ รวมกับทีมงานขององคการตลาดในการประชุมตาง ๆ ดังนี้
ที่

วันที่
ดำเนินการ

ชื่องาน/กิจกรรมการประชุม

กลุมเปาหมาย

1 2 ก.พ. 65 การประชุมเริ่มงาน (Kick Off)

คณะทำงานโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)

2 28 ก.พ. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
สาระสำคัญของแผนแมบท
"โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหาร
ปลอดภัยใหคนไทยอยูด ีกินดี (Go
Green 6G)” ระยะ 5 ป (25662570)

1. ผูบริหาร บุคลากรของ องคการตลาด ที่เกี่ยวของ
2. ตัวแทนหนวยงานเครือขาย โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
3. ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
4. ตัวแทนตลาดเครือขาย

3 25 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม 1. ผูบริหาร บุคลากรของ องคการตลาด ที่เกี่ยวของ
ความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูท ี่ 2. ตัวแทนหนวยงานเครือขาย โครงการรวมใจ สรางตลาด
เกี่ยวของ
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
3. ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
4. ตัวแทนพอคา-แมคา
5. ตัวแทนผูใชบริการตลาด
6. ตัวแทนหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
4 25 มี.ค. 65 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ถายทอดแผนแมบท "โครงการรวม
ใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
ระยะ 5 ป (2566-2570) ใหกบั
ผูปฏิบัติ

1. ผูบริหาร บุคลากรของ องคการตลาด ที่เกี่ยวของ
2. ตัวแทนหนวยงานเครือขาย โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
3. ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
4. ตัวแทนตลาดเครือขาย

5 4 เม.ย. 65 การประชุมคณะทำงานเพื่อ
พิจารณารายละเอียด

คณะทำงานโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)

หมายเหตุ :
 ที่ปรึกษารับผิดชอบในสวนภาควิชาการ เชน การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล และเปนวิทยากรกระบวนการ
ประชุม
 องคการตลาดรับผิดชอบในสวนภาคการบริหารและการจัดการ เชน การจัดประชุม จัดหา จัดทำเอกสาร การ
เก็บรวบรวมขอมูล เปนตน
 รายละเอียดตางๆ อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

8.5 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ เพื่อนำขอมูลมาประกอบการจัดทำแผนฯ ไดแ ก
การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง และผูแทนผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญที่เกี่ยวของกับโครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G โดยคณะผูบริหารขององคการตลาด ไดคัดเลือกผูแทน
กลุมเปาหมาย และทำการนัดสัมภาษณ โดยมีที่ปรึกษา และผูแทนองคการตลาด เขารวมสัมภาษณ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

กลุมเปาหมาย/หนวยงาน/ตำแหนง
ผูบริหาร / ตัวแทนองคการตลาด

ชื่อ-สกุล / ตำแหนง
นายวิทยา ทรัพยเย็น
รักษาการผูอำนวยการองคการตลาด
ตัวแทนกรรมการองคการตลาด
นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
ผูบริหาร / ตัวแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์
(สถ.)
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขทองถิ่น
ผูบริหาร / ตัวแทนองคการจัดการน้ำเสีย
นายชีระ วงศบูรณะ
ผูอำนวยการองคการจัดการน้ำเสีย
ผูบริหาร / ตัวแทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
คุณธัญญากร จันทรสวาง
กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ผูเ ชี่ย วชาญสายงานพัฒนาผูป ระกอบการ
และลูกคาสัมพันธ
ผูบริหาร / ตัวแทนบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย
นายกิตชัย ทัศนวิญู
จำกัด
ผูจัดการสวนเซลล
นายทศพล สมบูรณสุทธิ์
ผูจัดการแผนกขายกรุงเทพและปริมณฑล
บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด
ตัวแทนผูบริหาร / ตัวแทนตลาดที่เขารวมโครงการ นายภัทรยุทธ กรรณสูต
ตัวแทนลูกคา ผูบริโภคที่เขามาใชบริการในตลาด
นายณรงค ปลองอวน
ตัวแทนเกษตรกร ผูประกอบการ สินคาชุมชน
นายสิงหชัย เทียนสิงหเดชลูกคา
ตัวแทน ผูประกอบการ ภาคเอกชน
ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ
ผูบริหารตลาด ดีดี มารเช
ทั้งนี้รายละเอียด และสรุปประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ แสดงดังภาคผนวก ข
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

8.6 การประชุมเริ่มงาน (Kick off)
บริษัทที่ปรึกษาฯ รวมกับองคการตลาด ในการจัดประชุมเริ่มงานการจัดทำแผนแมบทโครงการรวม
ใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (GO GREEN 6G) ระยะ 5 ป (2566-2570) เมื่อวันพุธ
ที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยการประชุมรูปแบบออนไลน ผานระบบ Zoom
โดยการประชุมไดแบงเปนสองชวง ชวงแรก เปนการนำเสนอขั้นตอน วิธีการดำเนินงานของโครงการฯ สวนชวง
ที่สอง เปนการอธิบายเนื้อหาเชิงวิชาการในการจัดทำแผนฯ ของ องคการตลาด ทั้งนี้รายละเอียดตางๆ แสดงดัง
ภาคผนวก ค
8.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570)
บริษัทที่ปรึกษาฯ รวมกับองคการตลาด ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของ
แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป
(2566-2570) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น. โดยการประชุมรูปแบบ
ออนไลน ผานระบบ Zoom ดังมีหัวขอในที่ประชุม ดังนี้
ชวงแรก
 การบรรยาย “หลักการในการจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
ชวงที่ 2
 การระดมความคิดเห็นเพื่อสอบทานสถานภาพแวดลอมภายนอก-ภายใน และการกำหนด
ตำแหนงยุทธศาสตร
 การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนฯ ของแผนแมบท "โครงการรวมใจ
สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
 การจัดทำ Balanced Scorecard ในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ชวงที่ 3
 การสรุปและปดการประชุมฯ
ทั้งนี้รายละเอียดตางๆ แสดงดังภาคผนวก ง
8.8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของ
บริษัทที่ปรึกษาฯ รวมกับองคการตลาด ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผูมีสวนได
สวนเสียและผูที่เกี่ยวของกับ "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G)” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยการประชุมรูปแบบออนไลน ผานระบบ
Zoom ดังมีหัวขอในที่ประชุม ดังนี้
ชวงแรก
 นำเสนอสาระสำคัญ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
ชวงที่ 2
 รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ตอ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
ชวงที่ 3
 การสรุปและปดการประชุมฯ
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ในการประชุมมีผูเขารวมประชุมมาจากหลากหลายหนวยงานซึ่งครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียและผูที่
เกี่ยวของของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี และที่ประชุมไดมีการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นกันอยางกวางขวางในรางแผนฯ ที่นำเสนอ โดยรายละเอียด แสดงดังภาคผนวก จ และที่
ประชุมไดมีการสอบถามความเห็นจากผูเขารวมประชุมโดยใชแบบสอบถามออนไลน เกี่ยวกับความคิดเห็นตอ
รางแผนฯ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลความเห็นตอ แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570) มีดังนี้
สวนที่ 1 ความคิดเห็นตอ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)
1) ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ รับรู/มีความเขาใจ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570) และเห็น
ดวย 100%

2) ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เห็นดวย 100% กับขอความในวิสัยทัศน ใน (ราง) แผนแมบท
"โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป
(2566-2570)
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

3) ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เห็นดวย 100% กับขอความในพันธกิจ ใน (ราง) แผนแมบท
"โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป
(2566-2570)

4) ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เห็นดวย 100% กับขอความในคานิยมหลัก ใน (ราง) แผนแมบท
"โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป
(2566-2570)

5) ผูเ ขา รว มประชุมสัมมนาฯ เห็นดว ย 100% กับ ขอความในประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1 ใน
(รา ง) แผนแมบ ท "โครงการรวมใจ สรา งตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีก ินดี (Go
Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

6) ผูเ ขา รว มประชุมสัมมนาฯ เห็นดว ย 100% กับ ขอความในประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 ใน
(รา ง) แผนแมบ ท "โครงการรวมใจ สรา งตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีก ินดี (Go
Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

7) ผูเ ขา รว มประชุมสัมมนาฯ เห็นดว ย 100% กับ ขอความในประเด็นยุทธศาสตรที ่ 3 ใน
(รา ง) แผนแมบ ท "โครงการรวมใจ สรา งตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีก ินดี (Go
Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

8) ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ เห็นดวย 100% กับภาพรวมของ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวม
ใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (25662570)
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

9) ผูเขารวมประชุมสัมมนาฯ มีความเขาใจ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570) อยู ใน
ระดับมาก
ความเห็น
ความถี่
รอยละ
มากอยางยิ่ง
7
19.44%
มาก
12
33.33%
ปานกลาง
16
44.44%
นอย
0
0.00%
นอยอยางยิ่ง
1
2.78%
รวม
36
100.00%
นอยอยางยิ่ง
3%

นอย
0%

มากอยางยิ่ง
20%

ปานกลาง
44%
มาก
33%

สวนที่ 2 สวนขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
ชาย

หญิง

31%

69%
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

2) ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี

ปริญญาตรี
19%

สูงกวาปริญญาตรี

11%

70%

3) หนวยงาน
อต.

ไมใช อต.

11%

89%

อต.-อื่นๆ
อต.-ผูจัดการตลาดสาขา 3%
5%
ทริปเปลไนน ออกาไนเชอร3%

อต.-หัวหนาฝาย
30%

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

อื่นๆ-ผูคา อื่นๆ-นักวิจัย
3%
3%

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย-เจาหนาที่
ฝายพัฒนาและสนับสนุน
ผูประกอบการ
3%

อต.-เจาหนาที/่ พนักงาน
50%
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

8.9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ใหกับผูปฏิบัติ
บริษัทที่ปรึกษาฯ รวมกับองคการตลาด ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดแผนแมบท
"โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570)
ใหกับผูปฏิบัติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดยการประชุมรูปแบบออนไลน
ผานระบบ Zoom ดังมีหัวขอในที่ประชุม ดังนี้
ชวงแรก
 นำเสนอสาระสำคัญ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
ชวงที่ 2
 Workshop: การถายทอดแผนแมบทสูการปฏิบัติ ตามหลักบัตรคะแนนสมดุล หรือ BSC
(Balanced Scorecard)
 Workshop: การเชื่อมโยงระบบยุทธศาสตรสูกิจกรรมและงบประมาณ
ชวงที่ 3
 การสรุปและปดการประชุมฯ
ทั้งนี้รายละเอียดตางๆ แสดงดังภาคผนวก ฉ
8.10 การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียด
บริษัทที่ปรึกษาฯ รวมกับองคการตลาด ในการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียด
แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป
(2566-2570) เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. โดยการประชุมรูปแบบออนไลน
ผานระบบ Zoom ดังมีหัวขอในที่ประชุม ดังนี้
ชวงแรก
 นำเสนอสาระสำคัญ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
ชวงที่ 2
 ระดมความคิดเห็นตอ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
ชวงที่ 3
 การสรุปและปดการประชุมฯ
ทั้งนี้รายละเอียดตางๆ แสดงดังภาคผนวก ช
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

9. แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G)”ระยะ 5 ป (2566-2570)
9.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร
การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G)” อาศัยกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรอยูบนพื้นฐานของกรอบการวิเคราะหแผนยุทธศาสตร (Strategic
Framework) กรอบยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของ ไดแก กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความสอดคลองตาม BCG Model เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือ SEDZ แผนปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาใชเปนทิศทาง
เชิงยุทธศาสตร โดยมีกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตรตามสมการ ดังนี้
𝑋+𝑌 =𝑍
โดยที่
X = ของเดิมมีอะไร ไดแก งาน Routine ตามอาณัติ ภารกิจ และพันธกิจของโครงการรวมใจ สราง
ตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
Y = จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง การ
ดำเนิน งานโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
จำเปนตองจัดใหมีงานยุทธศาสตร (Strategy) ที่มุงตอบสนองความทาทาย นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรชาติ ฯลฯ
Z = สิ่งหรือผลที่อยากจะได ไดแก เปาประสงคตามวิสัยทัศน (Vision Target)
ซึ่งแสดงความสัมพันธองคประกอบของยุทธศาสตร และปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดตามรูป ภาพ
ดังตอไปนี้
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

รูปภาพที่ 11 ความสัมพันธองคประกอบของยุทธศาสตร
9.1.1 แนวทางการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic Approach)
เพื่อใหไดองคประกอบของยุทธศาสตร ตามกรอบเชิงยุทธศาสตรขางตน อาศัยการทบทวนและจัดทำแผน
แมบทโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) ดวยการวิเคราะหเชิง
ยุทธศาสตรที่เปนระบบ ซึ่งมีขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร ดังแสดงตามรูปภาพตอไปนี้
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รูปภาพที่ 12 ขั้นตอนตามกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพื่อจัดทำแผนแมบท “โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ไดมีการวิเคราะหปจจัยสองดาน ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
องคการ ซึ่งเปนมุมมองจากในสูนอก (Inside Out) และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ซึ่งเปน
มุ ม มองจากนอกสู ใ น (Outside In) ซึ ่ ง เป น การทบทวนแผนแบบ 4.0 ด ว ยนวั ต กรรมที ่ อ าศั ย โปรแกรม
คอมพิวเตอร ในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร และชวยสังเคราะหเชิงยุทธศาสตร ใหไดองคประกอบเชิง
ยุทธศาสตร ดังมีรายละเอียดโดยยอดังนี้
9.1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การศึกษาวิเคราะหสถานการณขององคการเพื่อทราบถึงสถานภาพขององคการตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ
การคาดการณในอนาคต ทั้งสถานการณภายในองคการที่เปนจุดแข็ง และจุดออน และสถานการณภายนอก
องคการที่เปนโอกาส และภัยคุกคามของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go
Green 6G) โดยใชเทคนิควิธีวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment Analysis)
การวิ เ คราะห อ งคก าร เพื ่ อ ค น หาสมรรถนะและศั ก ยภาพขององค ก าร เป น การระบุ จ ุ ดแข็ ง
(Strengths) และจุดออน (Weaknesses) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี
(Go Green 6G) โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey , VRIO
(Value, Rareness, Imitation, Organization) และอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก แผนตาง ๆ
รายงานผลการประเมินองคการ เปนตน ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไดดังนี้
o Structure (โครงสราง) โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go
Green 6G) มีโครงสรางการทำงาน หรือโครงสรางการจัดองคการในระดับตางๆ เหมาะสมดี
หรือไม
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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o Strategy (กลยุทธ) โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go
Green 6G) มีการกำหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรที่ไดกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานไวหรือไม
o System (ระบบ) ระบบการทำงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี (Go Green 6G) เปนอยางไร มีจุดออนหรือจุดแข็งอะไรบาง
o Skill (ความชำนาญ) บุคลากรของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กิ น ดี (Go Green 6G) มี ค วามเชี่ ย วชาญ หรื อ ชำนาญมากน อ ยเพีย งใด มี ท ั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับหรือไม
o Staff (บุคลากร) บุคลากรของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี
(Go Green 6G) มีความพรอมมากนอยเพียงใด และมีจำนวนเพียงพอหรือไม
o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี (Go Green 6G) เปนที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม
o Shared Value (คานิยมรวม) บุคลากรและองคการมีคานิยมรวมหรือไม อะไรบางที่ทำให
องคการเขมแข็งหรือออนแอ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment Analysis)
การวิเคราะหองคการสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการ เพื่อนำผลการวิเคราะหไปใชในการ
ระบุสถานการณที่เปนโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) ของโครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหปจจัยภายนอกตามหลักการ
PESTEL Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไดดังนี้
o P-Politics เปนการวิเคราะหสภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่
มีผลกระทบกับโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G)
o E-Economics เปนการวิเคราะหสภาพการณและแนวโนมทางเศรษฐกิจที่มีผลตอโครงการ
รวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
o S-Social เปนการวิเคราะหสภาพการณและกระแสสังคมที่มีตอโครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
o T-Technology เปนการวิเ คราะหแ นวโนมของการพัฒนาดา นเทคโนโลยีที่เ กี่ย วขอ งกับ
โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
o E-Environment เปนการวิเคราะหสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีผลตอโครงการ
รวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
o L-Legal เปนการวิเคราะหกฏระเบียบ กฎหมายตางๆ ที่มีผลตอโครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
ประเด็น ปจ จัย ที่ มีผ ลกระทบต อ การดำเนิ นงานของโครงการรว มใจ สรางตลาดอาหาร
ปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
จากการวิเคราะหส ถานการณทั้ง สภาพแวดลอ มทั้ง ภายในและภายนอก จะไดผลสี่ดา น แบง
ออกเป น สภาพแวดล อ มภายในสองด า น ได แ ก จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ อ น (Weaknesses)
สภาพแวดลอมภายนอกสองดาน ไดแก โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) หรือเรี ย กวา
SWOT ซึ่งสามารถนำมากำหนดประเด็นปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) โดยประมวลผลจากการประชุม เชิง ปฏิบัติการของ
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โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพัน ธ
2565 สรุปประเด็นปจจัยเชิงยุทธศาสตรในแตละดาน ดังนี้
ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
ประกอบดวย ประเด็นจุดแข็ง 8 ประเด็น ดังนี้
1) 01การผลั ก ดัน ให โ ครงการ Go Green 6G สำเร็จ ไดโ ดยง า ย จากการที ่ อ งคก ารตลาดเปน
รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย อาศัยเครือขายความรวมมือ และสายสัมพันธช ุมชนที่
เขมแข็งทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2) 02เครือขาย 5 ฝาย (ไดแก องคการตลาด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการจัดการน้ำ
เสีย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และบริษัท ผลิตภัณฑ
กระดาษไทย จำกัด) ผนึกกำลังรวมกันทำงานอยางใกลชิดสามารถพัฒนาตลาดใหเปนตลาด
มาตรฐานตามหลักเกณฑที่กำหนดของโครงการ Go Green 6G ได
3) 03การดำเนินงานของโครงการ Go Green 6G มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีวิธีการดำเนินการอยาง
เปนมิตร เปนโครงการจิ๋วแตแจว ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและตอบสนองกระแสโลก สรางความ
ยั่งยืนใหกับองคการตลาด
4) 04องคการตลาดมีตลาดสาขาในสังกัด โดยมีการรวมตัวของเกษตรกรและชุมชนที่หลากหลาย
เปนตนแบบตลาดที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤตสามารถ
พัฒนาเปนตลาด 6G ได
5) 05โครงการ Go Green 6G ช ว ยสง เสริ มทั ้ง ประเด็ น ความสะอาด อาหารปลอดภั ย เสริ ม
ภาพลักษณใหคนที่มาสัมผัสใชบริการไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมชีวิตความเปนอยูของชุมชน
และอัตลักษณของทองถิ่นไดดี
6) 06องคการตลาดมีความมั่นคงดานงบประมาณ สามารถนำไปใชในการดำเนินงานไดโดยไมตอง
ขอรับการสนับสนุนจากแหลงอื่น มีความพรอมทางดานงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี
7) 07ผูบ ริห ารระดับสูงขององคก ารตลาด มีศักยภาพและขับ เคลื่อนนโยบายไดอ ยา งรวดเร็ว
สามารถทำการตลาดไดทุกชองทางทุกเรื่องไมจำกัดวาจะตองเปนตลาดที่เปนสถานที่เทานั้น
8) 08องคการตลาดมีประสบการณดานการบริหารจัดการตลาดเปนเวลานาน ไดรับความเชื่อถือ
จากตลาดสาธารณะ และเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ในดานการบริหารจัดการตลาด
ประเด็นจุดออน (Weakness : W)
ประกอบดวย ประเด็นจุดออน 12 ประเด็น ดังนี้
1) 09บุคลากรขององคการตลาดบางกลุม ยังตองการการพัฒนาทัก ษะดา น Marketing ความ
กระตือรือรนในการทำงาน และการติดอาวุธทางปญญาใหมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Go
Green 6G ใหประสบความสำเร็จ
2) 10การดำเนินงานของโครงการ Go Green 6G ที่ผานมา ยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมและมีผลการ
ดำเนินงานนอยกวาความคาดหวังจากรัฐบาล เนื่องจากการดำเนินงานใหสำเร็จมีปจจัยหลาย
อยางประกอบ เชน การสรางกำไรจากการขายสินคาที่ไมกระทบกับคาครองชีพและปากทองของ
ประชาชนผูบริโภค
3) 11องคการตลาดยังไมชัดเจนในเรื่องที่ตั้งสำนักงานและที่ตั้งของตลาดในสังกัด การเสนอภาพ
การดำเนินงานขององคการตลาดยังไมโ ดดเดน ไมสะทอนความสำคัญขององคการเทาที่ควร
องคการตลาด หรือ อต. มีชื่อพองกับ อตก. ทำใหประชาชนเขาใจผิด
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

55 | หนา

56

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

4) 12การซื้อขายสินคาในตลาดสาขาขององคการตลาด ยังมีการใชวัสดุที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เชน กลองโฟม เปนตน
5) 13การสรางการรับรูภาพลักษณขององคการตลาดจากเหตุการณวิกฤต ยังมีความชัดเจนและ
เขาถึงชุมชนไมมากพอ ทำใหขาดความสำคัญขององคการ
6) 14การสรางความรวมมือของคณะทำงานโครงการหรือเครือขาย 5 ฝายยังไมแนบแนนเทาที่ควร
ควรนำของดีของเครือขายทั้ง 5 ฝาย มาจัดเวทีแสดงสินคารวมกันเพื่อใหเห็นผลงานเห็นจุดขาย
เพิ่มขึ้น
7) 15พนักงานในเครือขาย Go Green 6G มีขีดความสามารถดานดิจิทัลไมเพียงพอ ทำใหมีจุดออน
ในการนำระบบดิจิทัลมาใชดำเนินการ
8) 16ระบบฐานขอมูลที่ จำเปนตอการใหบริการประชาชนยังขาดการรวบรวมอยางเปนระบบ
9) 17การทำงานของเครือขาย Go Green 6G ยังขาดการทำงานเปนทีม (Teamwork) ในงานที่
สำคัญ
10) 18บางภารกิจที่สำคัญในการดำเนินงาน Go Green 6G ยังขาดบุคลากรเฉพาะทางชวยใหงาน
สำเร็จ
11) 41การซื ้ อ ขายยั ง ผ า นพ อ ค า คนกลาง เป น อุ ป สรรคขั ด ขวางการสร า งความเข ม แข็ ง ของ
โครงการ Go Green 6G
12) 42การรณรงคโครงการ Go Green 6G ไมตอเนื่อง
ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
ประกอบดวย ประเด็นโอกาส 17 ประเด็น ดังนี้
1) 19ความก า วหนา ของเทคโนโลยีใ นปจ จุ บั น เป น โอกาสในการนำมาขยายงาน Go Green
6G มากขึ้น เชน การพัฒนา Platform ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สามารถนำมาใชใน
การบริหารจัดการตลาดไดดี
2) 20นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สงเสริม การบริห ารจัดการตลาดชุม ชน ให
ประชาชนอยู  ด ี ก ิน ดี ได ร ั บ อาหารและสิ น ค า คุ ณ ภาพ เป น โอกาสให โ ครงการ Go Green
6G ประสบผลสำเร็จ
3) 21แนวโนมของสังคมไทยที่จะมีคนรักสุขภาพมากขึ้น ใหความสำคัญกับคุณภาพชีวิต มุง Zero
carbon และการรักษาสิ่งแวดลอมเปนกระแสในปจจุบัน เปนโอกาสในการขยายการดำเนินงาน
โครงการ Go Green 6G ไดดียิ่งขึ้น
4) 22ความกาวหนาและการพัฒนาดานโลจิสติกสขนสงสินคาของไทยดีขึ้น ทำใหผูใชบริการในพื้นที่
ไกลเขาถึงและซื้อสินคาจากตลาดสาขาไดงายขึ้น สะดวกขึ้น
5) 23นักการเมืองทองถิ่นเปนบุคคลใกลชิดกับประชาชน ถือเปนเครือขายสำคัญในการลงพื้น ที่
เขาถึงประชาชนไดมากขึ้น
6) 24เมื่อเกิดวิกฤติสินคาแพง เปนโอกาสใหองคการตลาดสรางผลงาน เพื่อชวยเหลือประชาชนได
ซึ่งชวยสรางความโดดเดนขององคการตลาด ในการขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G
7) 25แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) มุงเนนประเด็นการ
พัฒนาในการพลิกโฉมประเทศไทยสู Hi-Value & Sustainable Thailand มีการกำหนดหมุด
หมาย (Milestone) เกี่ยวกับ การพัฒนาสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูป มูลคาสูง การพัฒนา
เศรษฐกิจ หมุนเวีย น และสัง คมคารบ อนต่ำ เปนโอกาสใหโ ครงการ Go Green 6Gสามารถ
ตอบสนองหมุดหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13ได
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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8) 26หวงโซคุณคาของประเทศไทย (Value Chain Thailand) ของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ มีเปาหมายที่เกี่ยวของกับการตลาดชุมชน นวัตกรรมการตลาด สินคาเกษตรปลอดภัย สินคา
เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ การตลาดพาณิช ยอิเล็กทรอนิกส การจัดการ
สิ่ง แวดลอม และการมีสว นรว มของทุ กภาคสว น ซึ่งวัตถุประสงคข องโครงการ Go Green
6G สามารถตอบสนองไดดี
9) 27ประเทศไทยมี ก ารส ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบองค ร วม (BCG Model) ซึ ่ ง มี
กลุมเปาหมายสอดคล องกับผูป ระกอบการ ในเรื่องตลาดสีเ ขีย วหรื อ Green Market ของ
โครงการ Go Green 6G
10) 28กระทรวงมหาดไทยมี แ นวนโยบายการขั บ เคลื่ อ นแนวทางพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
(Sufficiency Economy Development Zone: SEDZ) ด ว ยโมเดลเศรษฐกิ จ ใหม (BCG
Model) เปนโอกาสใหองคการตลาดตอบสนองไดดวยโครงการ Go Green 6G
11) 29สถานการณการแพรระบาดของ CO-VID19 เปนโอกาสในการขายสินคา เชน ฟาทะลายโจร
เปนที่ตองการของตลาด
12) 30ภาคเอกชน บุคคลภายนอกมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการตลาด รวมถึงมาตรฐาน 6G มี
จำนวนมาก องคการตลาดสามารถดึงมารวมดำเนินการ เปนเครือขายมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสให
ขยายโครงการได
13) 31รัฐบาลมีกฎหมายที่เขมขน มี Road map ที่ชัดเจน ใหความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการตลาด
มาตรฐาน Go Green 6G ไดดี
14) 32มีตลาดที่เปนตัวอยางที่ดี และมีศักยภาพสูงที่มีการพัฒนาเปนตลาดถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติตาม
ขอแนะนำตาม Go Green 6G เปนตนแบบในการดำเนินการ
15) 33หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง มียุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้น แข็งแรง หางไกลโรค มีแนวทางชีดเจน เชน การลดปริมาณการใชวัสดุที่เปนอันตรายตอ
การอุปโภคอาหาร เปนตน
16) 43กลุมวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ (กลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาปลอดภัย อสม. กลุมโรงพยาบาล
สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขเทศบาล เปนตน) เปนกลุมที่แข็งแรง มีความสนใจ มีพลังสูงมาก
ไดรับความเชื่อถือจากชุมชน ชวยขับเคลื่อนโครงการ Go Green Plus ไดดี
17) 44กลุมลูกคาสำคัญ เชน โรงพยาบาล ซื้อสินคา Go Green 6G
ประเด็นอุปสรรค (Threats : T)
ประกอบดวย ประเด็นอุปสรรค 7 ประเด็น ดังนี้
1) 34กระทรวงมหาดไทยมุงเนนการบริหารจัดการบริการสาธารณะ (Public Service) เปนสำคัญ
ไมไดมองเชิงธุรกิจแบบที่องคการตลาดมอง ซึ่งอาจทำใหการดำเนินงานไมไดรับความสนใจและ
ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) 35ตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนเครือขายขององคการตลาด ยังไมมีการบริหาร
จัดการตามมาตรฐานของ Go Green 6G
3) 36ประชาชนรั บ รู  แ ละรู จ ัก องคก ารตลาดน อ ย สว นใหญ เ มื ่ อ พู ด ถึ ง การขายการตลาดจะ
รูจัก อตก. หรือไมก็รูจักตลาดเทศบาลมากกวา
4) 37ชุ มชนสิ ่ง แวดล อ มโดยรอบตลาด มี ข อ พิ พ าทกั บ การดำเนิ น การของตลาด เนื่ อ งจากมี
ผูรับบริการพลุกพลาน การจราจรการคมนาคมรอบตลาดมีปญหาในบางวันและบางเวลา อาจ
เปนอุปสรรคกับโครงการ Go Green 6G
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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5) 38สถานการณโรคระบาด CO-VID19 เปนอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของโครงการ Go
Green 6G ทำใหโครงการขับเคลื่อนไดชา การนำแผนไปสูการปฏิบัติทำไดยาก
6) 39พฤติกรรมของคนรุนใหม (อายุ 30 ปขึ้นไป) นิยมตลาด Modern Trade มากขึ้น Modern
Trade มีการปรับตัวดีขึ้น สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดหลากหลาย เปนคูแขงสำคัญของตลาด
ชุมชน
7) 40ตลาดสาธารณะสวนมากเจาของจะเปนเทศบาลหรือเอกชนที่มุงเนนการหากำไรมากกวาการ
พัฒนาตลาดใหถูกสุขลักษณะ จึงหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามขอแนะนำตาม Go Green 6 G เปน
ตนทุนเสียเวลาดำเนินการ
9.1.3 ผลการวิเคราะห SWOT
จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) ทั้งที่เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม ในทุกๆ ประเด็น นำมา
ใหน้ำหนักความสำคัญวาประเด็นใดความสำคัญมากที่สุดตามลำดับ โดยใหผูบริหาร บุคลากร และเครือขายที่
เกี่ยวของกับโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) จำนวน 24 ทาน
เปนผูประเมิน ซึ่งผลการประเมินไดดังนี้
น้ำหนักคะแนนของประเด็นจุดแข็ง
ประเด็นจุดแข็ง 8 ประเด็นแรกที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
ลำดับ น้ำหนัก
ประเด็นจุดแข็ง
ที่ ผลกระทบ
01การผลักดันใหโครงการ Go Green 6G สำเร็จไดโดยงาย จากการที่องคการตลาดเปน
1 10.65% รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย อาศัยเครือขายความรวมมือ และสายสัมพันธชุมชนที่
เขมแข็งทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
02เครือขาย 5 ฝาย (ไดแก องคการตลาด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการจัดการ
น้ำเสีย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และบริษัท
2
6.44%
ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด) ผนึกกำลังรวมกันทำงานอยางใกลชิดสามารถพัฒนาตลาดให
เปนตลาดมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กำหนดของโครงการ Go Green 6G ได
05โครงการ Go Green 6G ชวยสงเสริมทั้งประเด็นความสะอาด อาหารปลอดภัย เสริม
3
5.52% ภาพลักษณใหคนที่มาสัมผัสใชบริการไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชนและอัตลักษณของทองถิ่นไดดี
03การดำเนินงานของโครงการ Go Green 6G มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีวิธีการดำเนินการ
4
3.52% อยางเปนมิตร เปนโครงการจิ๋วแตแจว ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและตอบสนองกระแส
โลก สรางความยั่งยืนใหกับองคการตลาด
08องคการตลาดมีประสบการณดานการบริหารจัดการตลาดเปนเวลานาน ไดรับความเชื่อถือ
5
3.14%
จากตลาดสาธารณะ และเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ในดานการบริหารจัดการตลาด
04องคการตลาดมีตลาดสาขาในสังกัด โดยมีการรวมตัวของเกษตรกรและชุมชนที่หลากหลาย
6
2.91% เปนตนแบบตลาดที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย ชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤตสามารถ
พัฒนาเปนตลาด 6G ได
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ลำดับ น้ำหนัก
ที่ ผลกระทบ
7
8

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นจุดแข็ง

06องคการตลาดมีความมั่นคงดานงบประมาณ สามารถนำไปใชในการดำเนินงานไดโดยไม
2.07% ตองขอรับการสนับสนุนจากแหลงอื่น มีความพรอมทางดานงบประมาณ บุคลากร และ
เทคโนโลยี
07ผูบริหารระดับสูงขององคการตลาด มีศักยภาพและขับเคลื่อนนโยบายไดอยางรวดเร็ว
1.69%
สามารถทำการตลาดไดทุกชองทางทุกเรื่องไมจำกัดวาจะตองเปนตลาดที่เปนสถานที่เทานั้น
น้ำหนักคะแนนของประเด็นจุดออน
ประเด็นจุดออน 10 ประเด็นที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
น้ำหนัก
ประเด็นจุดออน
ผลกระทบ
09บุคลากรขององคการตลาดบางกลุม ยังตองการการพัฒนาทักษะดาน Marketing ความ
6.90% กระตือรือรนในการทำงาน และการติดอาวุธทางปญญาใหมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Go
Green 6G ใหประสบความสำเร็จ
12การซื้อขายสินคาในตลาดสาขาขององคการตลาด ยังมีการใชวัสดุที่ไมเปนมิตรตอ
4.29%
สิ่งแวดลอม เชน กลองโฟม เปนตน
10การดำเนินงานของโครงการ Go Green 6G ที่ผานมา ยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมและมีผล
การดำเนินงานนอยกวาความคาดหวังจากรัฐบาล เนื่องจากการดำเนินงานใหสำเร็จมีปจจัย
3.98%
หลายอยางประกอบ เชน การสรางกำไรจากการขายสินคาที่ไมกระทบกับคาครองชีพและ
ปากทองของประชาชนผูบริโภค
3.60% 42การรณรงคโครงการ Go Green 6G ไมตอเนื่อง
13การสรางการรับรูภาพลักษณขององคการตลาดจากเหตุการณวิกฤต ยังมีความชัดเจนและ
3.52%
เขาถึงชุมชนไมมากพอ ทำใหขาดความสำคัญขององคการ
14การสรางความรวมมือของคณะทำงานโครงการหรือเครือขาย 5 ฝายยังไมแนบแนน
2.61% เทาที่ควร ควรนำของดีของเครือขายทั้ง 5 ฝาย มาจัดเวทีแสดงสินคารวมกันเพื่อใหเห็น
ผลงานเห็นจุดขายเพิ่มขึ้น
17การทำงานของเครือขาย Go Green 6G ยังขาดการทำงานเปนทีม (Teamwork) ในงาน
2.38%
ที่สำคัญ
18บางภารกิจที่สำคัญในการดำเนินงาน Go Green 6G ยังขาดบุคลากรเฉพาะทางชวยให
2.15%
งานสำเร็จ
1.99% 16ระบบฐานขอมูลที่ จำเปนตอการใหบริการประชาชนยังขาดการรวบรวมอยางเปนระบบ
15พนักงานในเครือขาย Go Green 6G มีขีดความสามารถดานดิจิทัลไมเพียงพอ ทำใหมี
1.92%
จุดออนในการนำระบบดิจิทัลมาใชดำเนินการ
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น้ำหนักคะแนนของประเด็นโอกาส
ประเด็นโอกาส 10 ประเด็นที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
ลำดับ น้ำหนัก
ประเด็นโอกาส
ที่ ผลกระทบ
43กลุมวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ (กลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาปลอดภัย อสม. กลุมโรงพยาบาล
1
2.68% สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขเทศบาล เปนตน) เปนกลุมที่แข็งแรง มีความสนใจ มีพลังสูง
มาก ไดรับความเชื่อถือจากชุมชน ชวยขับเคลื่อนโครงการ Go Green Plus ไดดี
24เมื่อเกิดวิกฤติสินคาแพง เปนโอกาสใหองคการตลาดสรางผลงาน เพื่อชวยเหลือ
2
2.30% ประชาชนไดซึ่งชวยสรางความโดดเดนขององคการตลาด ในการขับเคลื่อนโครงการ Go
Green 6G
19ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน เปนโอกาสในการนำมาขยายงาน Go Green
3
2.30% 6G มากขึ้น เชน การพัฒนา Platform ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สามารถ
นำมาใชในการบริหารจัดการตลาดไดดี
27ประเทศไทยมีการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม (BCG Model) ซึ่งมี
4
2.30% กลุมเปาหมายสอดคลองกับผูประกอบการ ในเรื่องตลาดสีเขียวหรือ Green Market ของ
โครงการ Go Green 6G
20นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สงเสริมการบริหารจัดการตลาดชุมชน ให
5
2.07% ประชาชนอยูดีกินดี ไดรับอาหารและสินคาคุณภาพ เปนโอกาสใหโครงการ Go Green
6G ประสบผลสำเร็จ
32มีตลาดที่เปนตัวอยางที่ดี และมีศักยภาพสูงที่มีการพัฒนาเปนตลาดถูกสุขลักษณะ
6
1.69%
ปฏิบัติตามขอแนะนำตาม Go Green 6G เปนตนแบบในการดำเนินการ
33หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแหง มียุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิตของ
7
1.53% ประชาชนใหดีขึ้น แข็งแรง หางไกลโรค มีแนวทางชีดเจน เชน การลดปริมาณการใชวัสดุที่
เปนอันตรายตอการอุปโภคอาหาร เปนตน
21แนวโนมของสังคมไทยที่จะมีคนรักสุขภาพมากขึ้น ใหความสำคัญกับคุณภาพชีวิต มุง
8
1.15% Zero carbon และการรักษาสิ่งแวดลอมเปนกระแสในปจจุบัน เปนโอกาสในการขยายการ
ดำเนินงานโครงการ Go Green 6G ไดดียิ่งขึ้น
30ภาคเอกชน บุคคลภายนอกมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการตลาด รวมถึงมาตรฐาน
9
1.00% 6G มีจำนวนมาก องคการตลาดสามารถดึงมารวมดำเนินการ เปนเครือขายมากขึ้น ซึ่งเปน
โอกาสใหขยายโครงการได
28กระทรวงมหาดไทยมีแนวนโยบายการขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
10 0.92% (Sufficiency Economy Development Zone: SEDZ) ดวยโมเดลเศรษฐกิจใหม (BCG
Model) เปนโอกาสใหองคการตลาดตอบสนองไดดวยโครงการ Go Green 6G
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น้ำหนักคะแนนของประเด็นอุปสรรค
ประเด็นจุดอุปสรรค 6 ประเด็นที่มีน้ำหนักคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
ลำดับ น้ำหนัก
ประเด็นอุปสรรค
ที่ ผลกระทบ
36ประชาชนรับรูและรูจักองคการตลาดนอย สวนใหญเมื่อพูดถึงการขายการตลาดจะ
1
3.83%
รูจัก อตก. หรือไมก็รูจักตลาดเทศบาลมากกวา
35ตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนเครือขายขององคการตลาด ยังไมมีการบริหาร
2
2.07%
จัดการตามมาตรฐานของ Go Green 6G
38สถานการณโรคระบาด CO-VID19 เปนอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของโครงการ Go
3
1.15%
Green 6G ทำใหโครงการขับเคลื่อนไดชา การนำแผนไปสูการปฏิบัติทำไดยาก
39พฤติกรรมของคนรุนใหม (อายุ 30 ปขึ้นไป) นิยมตลาด Modern Trade มากขึ้น Modern
4
1.07% Trade มีการปรับตัวดีขึ้น สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดหลากหลาย เปนคูแขงสำคัญของตลาด
ชุมชน
40ตลาดสาธารณะสวนมากเจาของจะเปนเทศบาลหรือเอกชนที่มุงเนนการหากำไรมากกวา
5
0.84% การพัฒนาตลาดใหถูกสุขลักษณะ จึงหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามขอแนะนำตาม Go Green 6 G
เปนตนทุนเสียเวลาดำเนินการ
34กระทรวงมหาดไทยมุงเนนการบริหารจัดการบริการสาธารณะ (Public Service) เปน
6
0.08% สำคัญ ไมไดมองเชิงธุรกิจแบบที่องคการตลาดมอง ซึ่งอาจทำใหการดำเนินงานไมไดรับความ
สนใจและไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
9.1.4 ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC)
ผลการวิเคราะห SWOT ขางตน พบวาโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กิ น ดี (Go Green 6G) มี ป ระเด็ น ความท า ทายทางยุ ทธศาสตร (SC – Strategic Challenges) ที ่ ม ี ล ำดับ
ความสำคัญสูง รวม 4 ดาน ดังนี้
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดแข็ง
ลำดับที่
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดแข็ง
น้ำหนัก
ผลกระทบ
01การผลักดันใหโครงการ Go Green 6G สำเร็จไดโดยงาย จากการที่องคการตลาด
1 เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย อาศัยเครือขายความรวมมือ และสายสัมพันธ 10.65%
ชุมชนที่เขมแข็งทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
02เครือขาย 5 ฝาย (ไดแก องคการตลาด กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการ
จัดการน้ำเสีย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และ
2 บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด) ผนึกกำลังรวมกันทำงานอยางใกลชิดสามารถ
6.44%
พัฒนาตลาดใหเปนตลาดมาตรฐานตามหลักเกณฑที่กำหนดของโครงการ Go Green
6G ได
05โครงการ Go Green 6G ชวยสงเสริมทั้งประเด็นความสะอาด อาหารปลอดภัย
3 เสริมภาพลักษณใหคนที่มาสัมผัสใชบริการไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมชีวิตความ
5.52%
เปนอยูของชุมชนและอัตลักษณของทองถิ่นไดดี
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ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดออน
ลำดับ
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานจุดออน
น้ำหนัก
ที่
ผลกระทบ
09บุคลากรขององคการตลาดบางกลุม ยังตองการการพัฒนาทักษะดาน Marketing ความ
1 กระตือรือรนในการทำงาน และการติดอาวุธทางปญญาใหมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
6.90%
โครงการ Go Green 6G ใหประสบความสำเร็จ
12การซื้อขายสินคาในตลาดสาขาขององคการตลาด ยังมีการใชวัสดุที่ไมเปนมิตรตอ
2
4.29%
สิ่งแวดลอม เชน กลองโฟม เปนตน
10การดำเนินงานของโครงการ Go Green 6G ที่ผานมา ยังไมเห็นผลเปนรูปธรรมและมีผล
การดำเนินงานนอยกวาความคาดหวังจากรัฐบาล เนื่องจากการดำเนินงานใหสำเร็จมีปจจัย
3
3.98%
หลายอยางประกอบ เชน การสรางกำไรจากการขายสินคาที่ไมกระทบกับคาครองชีพและ
ปากทองของประชาชนผูบริโภค
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานโอกาส
ลำดับ
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานโอกาส
ที่
43กลุมวิสาหกิจชุมชนตาง ๆ (กลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาปลอดภัย อสม. กลุมโรงพยาบาล
1 สาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุขเทศบาล เปนตน) เปนกลุมที่แข็งแรง มีความสนใจ มีพลังสูง
มาก ไดรับความเชื่อถือจากชุมชน ชวยขับเคลื่อนโครงการ Go Green Plus ไดดี
24เมื่อเกิดวิกฤติสินคาแพง เปนโอกาสใหองคการตลาดสรางผลงาน เพื่อชวยเหลือ
2 ประชาชนไดซึ่งชวยสรางความโดดเดนขององคการตลาด ในการขับเคลื่อนโครงการ Go
Green 6G
19ความกาวหนาของเทคโนโลยีในปจจุบัน เปนโอกาสในการนำมาขยายงาน Go Green
3 6G มากขึ้น เชน การพัฒนา Platform ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สามารถ
นำมาใชในการบริหารจัดการตลาดไดดี
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานภัยคุกคาม
ลำดับ
ความทาทายทางยุทธศาสตร (SC) ดานคุกคาม
ที่
36ประชาชนรับรูและรูจักองคการตลาดนอย สวนใหญเมื่อพูดถึงการขายการตลาดจะ
1
รูจัก อตก. หรือไมก็รูจักตลาดเทศบาลมากกวา
35ตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนเครือขายขององคการตลาด ยังไมมีการ
2
บริหารจัดการตามมาตรฐานของ Go Green 6G
38สถานการณโรคระบาด CO-VID19 เปนอุปสรรคขัดขวางการดำเนินงานของ
3 โครงการ Go Green 6G ทำใหโครงการขับเคลื่อนไดชา การนำแผนไปสูการปฏิบัติทำได
ยาก
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9.1.5 การวิเคราะหตำแหนงทางยุทธศาสตร
โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) ไดนำประเด็น
SWOT ขางตนไปดำเนินการวิเคราะหและประเมินในกลุมผูบริหาร บุคลากร และเครือขายที่เกี่ยวของกับ
โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) จำนวน 24 ทาน โดยได
น้ำหนักคะแนนในแตละประเด็น จากผลการวิเคราะหดังกลาว สามารถนำมากำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตร
หรือ SP (Strategic Position) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G) ดังนี้
o ประเด็นจุดแข็ง มีน้ำหนักคะแนนรวมสูงสุด เปนลำดับแรก จำนวน 469 คะแนน หรือรอยละ
35.94 ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นจุดออน มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลำดับที่ 2 จำนวน 452 คะแนน หรือ
รอยละ 34.64 ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นโอกาส มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลำดับที่ 3 จำนวน 266 คะแนน หรือรอย
ละ 20.38 ของคะแนนทั้งหมด
o ประเด็นภัยคุกคาม มีน้ำหนักคะแนนรวมรองลงมาเปนลำดับที่ 4 จำนวน 118 คะแนน หรือ
รอยละ 9.04 ของคะแนนทั้งหมด
ตำแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดี (Go Green 6G) ตกอยูในตำแหนง “รุก” โดยมีสัดสวน SO:WT = 2.34 : 1.00 ดังแสดงไดในรูปภาพ
ที่ 13 เพื่อปรับตำแหนงทางยุทธศาสตรใหอยูในตำแหนงที่ไดเปรียบในอนาคต อาศัย “ตัวแบบการจัดทำ
ยุทธศาสตร ABC” ดังแสดงในรูปภาพที่ 14 จึงตองกำหนดเปนประเด็นยุทธศาสตรดวยการ “กำจัดจุดออน”
และการ “พลิกอุปสรรคเปนโอกาส” หรือ “พลิกวิกฤต” ทำใหสามารถสรางยุทธศาสตรเชิงรุก และสรางความ
ไดเปรียบตอไป
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รูปภาพที่ 13 ตำแหนงทางยุทธศาสตรในปจจุบันของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี (Go Green 6G)
(ที่มา: ประเมินโดยผูบริหาร บุคลากร และเครือขายผูที่เกี่ยวของกับโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูด ี
กินดี (Go Green 6G) จำนวน 24 ทาน)

9.1.6 ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
จากการเก็บ รวบรวมข อ มูล เชิง สำรวจแบบกลุ  ม เชิง ลึ ก (Focus group) จากการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการกลุมผูบริหาร บุคลากร และเครือขายที่เกี่ยวของกับโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) จำนวน 24 ทาน ไดนำผลการสำรวจทั้งสองประการไปใชในการวิเคราะห
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร (SA – Strategic advantage) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) โดยมีสัดสวน SO:WT = 2.34 : 1.00 ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 13 ซึ่งจะ
ไดดำเนินการปรับปรุง และจัดการความทาทายตาง ๆ เพื่อยกระดับความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรตอไป
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9.1.7 กระบวนการวิเคราะหสมรรถนะหลักเชิงยุทธศาสตร
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร บุคลากร และเครือขายที่เกี่ยวของกับโครงการรวมใจ สราง
ตลาดอาหารปลอดภัย ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) จำนวน 24 ทาน ไดนำผลการสำรวจทั้ ง สอง
ประการไปใชในการระดมสมอง และพิจารณานำสมรรถนะหลัก หรือ CC (Core Competency) ของโครงการ
รวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) โดยอาศัยตัวแบบจัดทำยุทธศาสตร
VRIO (Value – Rareness – Imitation – Organization) ในการวิเคราะหทรัพยากรสำคัญของโครงการรวม
ใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) ดังนี้
ประเด็น/ทรัพยากร

Value

Rareness

Imitation

Organization

การผลักดันใหโครงการ Go Green
6G สำเร็จไดโดยงาย จากการที่องคการ
ตลาดเปนรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงมหาดไทย อาศัยเครือขายความ
รวมมือ และสายสัมพันธชุมชนที่เขมแข็งทั่ว
ประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เครือขาย 5 ฝาย (ไดแก องคการตลาด กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น องคการจัดการ
น้ำเสีย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย และบริษัท
ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด) ผนึกกำลัง
รวมกันทำงานอยางใกลชิดสามารถพัฒนา
ตลาดใหเปนตลาดมาตรฐานตามหลักเกณฑ
ที่กำหนดของโครงการ Go Green 6G ได
โครงการ Go Green 6G ชวยสงเสริมทั้ง
ประเด็นความสะอาด อาหารปลอดภัย เสริม
ภาพลักษณใหคนที่มาสัมผัสใชบริการได
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมชีวติ ความเปนอยู
ของชุมชนและอัตลักษณของทองถิ่นไดดี

ใช

ใช

ใช

ใช

Core
Competency
สมรรถนะหลัก

ใช

ใช

ใช

ใช

สมรรถนะหลัก

ใช

ใช

ใช

ใช

สมรรถนะหลัก

ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร บุคลากร และเครือขายผูที่เกี่ยวของกับโครงการรวมใจ สราง
ตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) จำนวน 24 ทาน ไดนำ CC ไปดำเนินการจัดการ
SC ดวย POSE/BOSS และสามารถปรับ/ปรับปรุง/ยกระดับ SP และ SA ใหมีความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ที่
มีความพรอมสูงในการไปสูอนาคตระยะยาว ดวยความมั่นใจ
9.1.8 กระบวนการปรับตำแหนงเชิงยุทธศาสตรและสรางความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมผูบริหาร บุคลากร และเครือขายผูที่เกี่ยวของกับโครงการรวมใจ สราง
ตลาดอาหารปลอดภัย ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) จำนวน 24 ทาน ไดนำผลการสำรวจทั้งสอง
ประการไปใชในการระดมสมอง และพิจารณานำสมรรถนะหลักของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) โดยอาศัยตัวแบบจัดทำยุทธศาสตร ABC ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 14 และ
ใช เ ครื่อ งมือ “ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ POSE (Philosophy Of Sufficient Economy) และ
“ยุ ท ธศาสตร น  า นน้ ำ สี ค ราม” หรื อ BOSS (Blue Ocean Strategy Scheme) ดำเนิ น การสรา งกลยุท ธ
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(Tactics) และความริเริ่ม (Initiatives) ตาง ๆ เพื่อมุงจัดการความทาทายตาง ๆ รวมทั้งปญหา หรือ pain
points ตาง ๆ รวมทั้งการเสนอนวัตกรรมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางยกระดับ ดังแสดงไดในรูปภาพที่
15 และพลิกโฉมองคการ ซึ่งสามารถปรับสัดสวน SO:WT = 2.34 : 1.00 ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 13 ไป
เปน SO:WT = 7.18: 1.00 ดังแสดงไดในรูปภาพที่ 16

รูปภาพที่ 14 ตัวแบบการจัดทำยุทธศาสตร ABC
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จํานวน เลิก - Eliminate = 1
เลิก - Eliminate
กําจัดป จจัยเสี่ยงของความปลอดภั ยด านสุ ขภาพ

จํานวน เสริม - Raise = 7

จํานวน สราง - Create = 2

เสริม - Raise

สราง - Create

อต. จัดทํากิจกรรม Go Green 6G ตนแบบกับเครือขายที่มีความพรอม

จัดใหมี Modern Trade Go Green 6G Market ตนแบบ ที่อาศัย

แลวขยายผล

เทคโนโลยี Metaverse

อบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ Go Green

จัดใหมีตลาดปรับปรุงใหม หรือสรางใหมดวยความรวมมือของ

6G

เครือขาย เปนตลาดที่มีการจัดการน้ําเสียดีท่สี ุด ใชกระดาษแทน
พลาสติก บริหารตลาดดีดวย อต. บริหารการเงินที่ดีจาก SME Bank
ตอบสนองนโยบายของ สถ. เปนตน

เรงรัด ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการใหมีวิถีชีวิตการทํางานเปน
องคการประกอบการ (Entrepreneur Organization)
การจัดทํากิจกรรมการตลาดรวมกันของเครือขาย โดยเฉพาะการสนอง
นโยบาย SEDZ
ขยายงาน Go Green 6G ตาม อบต. โกรงธนู จ.ลพบุรี Model ซึ่ง
เปนชุมชนตนแบบทํากิจกรรม SEDZ (CLM : Community Lab
Model for Quality of Life และ HLM : Household Lab Model)
เรงรัดการประชาสัมพันธเชิ งรุก
จัดใหมีจุดดึงดูด เชน จุด Landmark, Magnet

คุณคา ของ

โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
Go Green 6G เปนตลาดรวมสินคาคุณภาพที่คนชื่นชม มี สินคาอาหารปลอดภัย
ทําใหคนไทยอยู ดีกินดี มีความสุข
Go Green 6G เปนตลาดรวมสินคาอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค
Go Green 6G เปนผูนําตลาดยุคใหมที่ประชาชนเขามามีสวนรวมได
Go Green 6G ตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี เพื่อชีวีที่ยั่งยืน

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร = 7.18 : 1 จากเดิม 2.34 : 1
จํานวน ลด - Reduce = 0

ลด - Reduce

รูปภาพที่ 15 ผลการใชเครื่องมือ POSE และ BOSS ดำเนินการสรางกลยุทธ และความริเริ่ม
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รูปภาพที่ 16 ตำแหนงทางยุทธศาสตรหลังจากการทาทายของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
9.1.9 กลยุทธ (Tactic)
เสริม - Raise
1. จัดทำกิจกรรม Go Green 6G ตนแบบกับเครือขายที่มีความพรอม แลวขยายผล
2. อบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ Go Green 6G
3. เรงรัด ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการใหมีวิถีชีวิตการทำงานเปนองคการประกอบการ
(Entrepreneur Organization)
4. การจัดทำกิจกรรมการตลาดรวมกันของเครือขาย โดยเฉพาะการสนองนโยบาย SEDZ
5. ขยายงาน Go Green 6G ตาม แนวทางชุมชนตนแบบ เชน BCG หรือ SEDZ Model
6. เรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุก
7. จัดใหมีจุดดึงดูด เชน จุด Landmark, Magnet
เลิก - Eliminate
8. กำจัดปจจัยเสี่ยงของความปลอดภัยดานสุขภาพ
ลด – Reduce
สราง - Create
9. ใชเทคโนโลยีสมับใหมในการดำเนินการ Go Green 6G Market เชน Metaverse
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10. จัดใหมีตลาดปรับปรุงใหม หรือสรางใหมดวยความรวมมือของเครือขาย เปนตลาดที่มีการจัดการ
น้ำเสียดีที่สุด ใชกระดาษแทนพลาสติก บริหารตลาดดีดวยองคการตลาด บริหารการเงินที่ดีจาก
SME Bank ตอบสนองนโยบายของ สถ. เปนตน
9.2 สาระสำคัญในการจัดทำแผนแมบท
การจัดทำแผนแมบท อาศัยการมีสวนรวมในหลายรูปแบบ ทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ การระดม
ความคิดเห็นออนไลน เปนตน ผลของการมีสวนรวมและใชเทคนิควิธีเชิงยุทธศาสตรเพื่อจัดทำสาระสำคัญของ
แผนฯ ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร คานิยมรวม ที่สะทอนอัตลักษณ ตามบริบทของโครงการ
รวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) สามารถจัดการความทาทายไดทั้งเชิง
บวกและลบ ทั้งภายนอกและภายในแวดวงของหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหาร
ปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรผานแผนแมบทและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ สรุปเปนรางแผนฯ ได ดังนี้
9.2.1 วิสัยทัศน (Vision statement)

“Go Green 6G เปนตลาดรวมสินคาคุณภาพ ใหประชาชนชีวิตดีมีสุข”
1. ตลาดรวมสินคาคุณภาพ หมายถึง สินคาทุกชิ้นไดผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของ
2. ประชาชนชีวิตดี หมายถึง ประชาชาชนผูที่สวนไดสวนเสียไดรับประโยชน ทั้งที่เปนตัวเงิน
(เชน รายไดจ ากการคาขาย เปนตน) และไมใชต ัวเงิน (เชน ความปลอดภัย ปลอดเชื้อ
สภาพแวดลอมที่ดี เปนตน)
3. ประชาชนมีสุขหมายถึง ประชาชาชนผูที่สวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจในการใชหรือรับ
บริการจากตลาด และมีสวนรวมในการสรางประโยชนแกสวนรวม
9.2.2 พันธกิจ (Mission statement)

“มุงมั่นพัฒนาตลาดใหเปน Go Green 6G ที่สรางความยั่งยืนของรายไดใหกับ
เกษตรกรและผูบริโภคไดรบั สินคาคุณภาพสูง ราคาเปนธรรม”
โดยมีภารกิจหลัก 6 ประการ คือ
1. สินคาปลอดภัย (G1) Green Product สินคา ที่อยูในตลาดของโครงการ Go Green 6G
จะตองเปนสินคาที่ปลอดภัย
2. ราคาเปนธรรม (G2) Green Price ราคาสินคาในตลาดจะตองมีราคาที่เปนธรรม และราคา
ยุติธรรม ผูอุปโภคและผูบริโภคสมประสงค
3. สถานที่พรอมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (G3) Green Place มีการจัดการสถานที่ตลาดที่ดู
ดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
4. บริหารจัดการดวยเทคโนโลยี (G4) Green Process ที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยีสมัยใหม เชน
ระบบบัญชีที่ทันสมัย เปนตน
5. ใชพลังงานคุมคา (G5) Green Power การใชพลังงานอยางฉลาดในการจัดการตลาด เชน
การจัดการขยะในตลาดใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึง Zero Carbon เพื่อใหเกิดการ
หมุนเวียนพลังงานอยางคุมคา
6. สรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง (G6) Green Partnership อาศัยเครือขายชุมชนทรงพลังใน
การดำเนินการเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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9.2.3 คานิยมหลัก
คุณคาหลัก (Core Values) ที่โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go
Green 6G) ยึดถือเปนวิถีชีวิตในการดำเนินงานรวมกัน (Shared value) ไดแก “BAHT”
B - Boldness เปดเผยจริงใจ
A - Accountability รับผิดชอบตอสังคมและตรวจสอบได
H - Honesty ซื่อตรง
T - Trust เชื่อมั่น ศรัทธา

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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9.2.4 ตัวแบบธุรกิจ (BMC : Business Model Canvas)
หุนสวนหลัก (Key Partners)

งาน/กิจกรรมหลัก (Key Activities)

+ มท.
+สคร. กระทรวงการคลัง
+เครือขายหนวยงาน Go
Green 6G
+ตลาดเอกชน
+เกษตรกร
+สธ. +ผูใหบริการดานโลจิ
สติกส

+จัดใหมี Modern Trade Go Green 6G
Market ตนแบบ ที่อาศัยเทคโนโลยี
Metaverse
+จัดใหมีตลาดปรับปรุงใหม หรือสรางใหมดวย
ความรวมมือของเครือขาย เปนตลาดที่มีการ
จัดการน้ำเสียดีที่สุด ใชกระดาษแทนพลาสติก
บริหารตลาดดีดวย อต. บริหารการเงินที่ดีจาก
SME Bank ตอบสนองนโยบาย เปนตน
ทรัพยากรหลัก (Key Resources)
+ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร อต.
+เครือขาย 5 ฝาย
+เทคโนโลยีดิจิทลั
+ตลาดสาขาทั้ง 5 แหง
+ตลาดเครือขาย

คุณคาที่สงมอบ (Value Proposition)

Go Green 6G เปนตลาดรวมสินคา
คุณภาพที่คนชื่นชม มีสินคาอาหาร
ปลอดภัย ทำใหคนไทยอยูดีกินดี มี
ความสุข
Go Green 6G เปนตลาดรวมสินคา
อาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค
Go Green 6G เปนผูนำตลาดยุคใหมที่
ประชาชนเขามามีสวนรวมได
Go Green 6G ตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี เพื่อชีวีที่ยั่งยืน

โครงสรางตนทุน (Cost Structure)
+คาตนทุนวัตถุดิบ ปละ 500 ลานบาท
+ คาตอบแทนบุคลากร ปละ 30 ลานบาท
+ พัฒนาบุคลากร ปละ 30 ลานบาท
+ สรางนวัตกรรม ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 50 ลานบาท
+ พัฒนาเครือขายทั้งในและนอก อต. 30 ลานบาท
+ ประชาสัมพันธ/กลยุทธการตลาด 30 ลานบาท

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

ความสัมพันธกับลูกคา (Customer
Relationships)
+ การทำใหลูกคามีความพึงพอใจในการรับ
บริการและสงมอบบริการ
+ ใหลูกคามีความไววางใจและเชื่อมั่นตอ อต.
+ เปนพี่เลี้ยง (Coaching)/ที่ปรึกษา
(Consultant)
+ การจัดทำ Business Matching
+ ผูสนับสนุนซึ่งกันและกัน
(Supporter/Partnership)
ชองทาง (Channels)
+ Online
+ Onsite
+ Social Media
+ Air War / Ground War
+ นโยบาย
+ เครือขาย
การสรางรายได (Revenue Streams)

+รายไดจากการดำเนินธุรกิจดั้งเดิม ปละ 1,000 ลานบาท
+รายไดจากการใหเชาอาคาร สถานที่ ปละ 300 ลานบาท
+รายไดจาก e-Commerce ปละ 1,000 ลานบาท
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กลุมลูกคา (Customer
Segments)
+ผูคาในตลาดสาขา
+ตลาด อปท.
+ตลาดเอกชนที่รวมโครงการ
+ประชาชนที่มาใชบริการตลาด
+เกษตรกร
+กลุม SEDZ
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9.3 ประเด็นยุทธศาสตร และกระบวนการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
การถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ อยูบนพื้นฐานของแผนยุทธศาสตรที่แสดงจุดมุงหมายทั้งใน
ระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร (strategic objective) เปนรูปธรรมที่
สามารถวัดไดอยางเปนวัตถุ และมีตัวชี้วัดที่มีกลยุทธขับเคลื่อนใหเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งอาจใช
วิธีการเขียนจุดมุงหมายในลัก ษณะแผนที่ยุทธศาสตร (strategy map) บนพื้นฐานของบัตรคะแนนสมดุล
(Balanced Scorecard – BSC) ซึ่งมี 4 มิติ คือ ประสิทธิผลตามพันธกิจ คุณภาพบริการ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาองคการ ซึ่งความสัมพันธของวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรตามมิติของ BSC คือ แผน
ที่ยุทธศาสตร (strategy map) กรอบยุทธศาสตรที่ไดมีการกำหนดขึ้นนี้ เปนแผนระยะ 5 ป มีการกำหนดคา
เปาหมายของเปาประสงคในระยะ 5 ป ซึ่งตองมีรายละเอียดเปนรายป
9.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร / แนวทางในการพัฒนา (Strategic Themes/ Strategies)
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวยยุทธศาสตร หรือ แนวทางการพัฒนา 3 ประการ และใชเครื่องมือ
“บัตรคะแนนสมดุล” (Balanced Scorecard) หรือ BSC ในการถา ยทอดยุทธศาสตรสูก ารปฏิบ ัติ อยู บน
พื้นฐานของแผนยุทธศาสตรที่แสดงจุดมุงหมายทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งการกำหนดวัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร (strategic objective) เปนรูปธรรมที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน ดังนี้

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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ยุทธศาสตรที่ 1 สรางแบบอยางตลาดที่ดี ขยายผลออกไปสูตลาดชุมชน
มิติ
ประสิทธิผล

คุณภาพ
บริการ

วัตถุประสงคเชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร
มีตลาดชุมชนมาตรฐาน จำนวนตลาด
6G ตนแบบทั่ว
ชุมชน
ประเทศ
มาตรฐาน
6G ตนแบบ

คาเปาหมาย
หนวย
กลยุทธ
นับ 2566 2567 2568 2569 2570
ตลาด 50 100 200 400 1,000  จัดกิจกรรม Go Green
6G ตนแบบ กับเครือขายที่มีความ
พรอมแลวขยายผล

ผูใชบริการตลาดชุมชน รอยละของ
ตนแบบมีความพึง
ผูใ ชบริการมี
พอใจ
ความพึง
พอใจตอ
ตลาดชุมชน
ตนแบบ
เพิ่มขึ้นจากป
ที่ผานมา

รอย
ละ

20

30

40

50

60

ระดับ
1-5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

ประสิทธิภาพ ระบบการปรับปรุง
ตลาดเปนไปตาม
หลักเกณฑตลาด 6G

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

ระดับ
ความสำเร็จ
ของการ

โครงการป 2566

 โครงการตลาด GG6G
ตนแบบขององคการตลาด
(มีครบทั้ง 6G)
 โครงการสรางเครือขาย
ตลาดชุมชนมาตรฐาน
GG6G
(กิจกรรม 1: จัดทำ MOU
รวมกับหนวยงานอื่นๆ
เชน โรงเรียน โรงพยาบาล
ทองถิ่น)
กิจกรรม 2 : สราง
จุดเชื่อม (Hub) ของตลาด
เพื่อเชื่อมโยงความสำเร็จ)
 ขยายงาน Go Green 6G ตาม
 โครงการตนแบบ Green
แนวทางชุมชนตนแบบ เชน BCG หรือ
Price
SEDZ Model
 โครงการตนแบบ Green
 การจัดทำกิจกรรมการตลาดรวมกัน
Product
ของเครือขาย โดยเฉพาะการสนอง
 โครงการ Mr.ประหยัด
นโยบาย SEDZ
 โครงการถายทอดความรู
หลักเกณฑของตลาด
GG6G ไปยังตลาดชุมชน
 จัดใหมีตลาดปรับปรุงใหม หรือ
 โครงการยกระดับ
สรางใหมดวยความรวมมือของ
มาตรฐานตลาดสู GO
เครือขาย เปนตลาดที่มีการจัดการน้ำ
Green 6G
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดกี ินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

มิติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
หนวย
นับ 2566 2567 2568 2569 2570

ปรับปรุง
ตลาด
การพัฒนา
องคการ

บุคลากรคณะทำงาน รอยละของ
โครงการ Go Green บุคลากรที่มี
6G มีสมรรถนะเพิม่ ขึ้น สมรรถนะ
เพิ่มขึ้นจากป
ที่ผานมา
มีอุปกรณพรอมใช
และทันสมัย

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

รอย
ละ

20

30

40

50

60

ระดับความ ระดับ
พรอมของ
การนำ
อุปกรณมาใช
และทันสมัย

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

กลยุทธ

โครงการป 2566

เสียดีทสี่ ุด ใชกระดาษแทนพลาสติก
 โครงการปรับปรุง/สราง
บริหารตลาดดีดวยองคการตลาด
ตลาดใหม (ตนแบบ
บริหารการเงินที่ดีจาก SME Bank
Green Place)
ตอบสนองนโยบายของ สถ. เปนตน
 ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการดำเนินการ  โครงการ Big Data GG6G
Go Green 6G Market เชน
(DDD เพื่อจัดทำ
Metaverse
ฐานขอมูล)
 โครงการสราง DNA ของ
คณะทำงาน 6G ใหเปน
ตนแบบ เพื่อทำใหงานมี
ประสิทธิภาพและเขาใจกัน
มากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณ ภาพจำ และประชาสัมพันธเชิงรุก
มิติ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

ประสิทธิผล

ประชาชนมีความเขาใจและ
รูจักโครงการ Go Green
6G เพิ่มขึ้น

คุณภาพ
บริการ

ผูใชบริการตลาดตนแบบ
6G มีความประทับใจตลาด
ตนแบบ 6G

ประสิทธิภาพ มีระบบการประชาสัมพันธ
และสรางภาพลักษณที่
หลากหลาย
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

คาเปาหมาย
หนวย
กลยุทธ
นับ 2566 2567 2568 2569 2570
รอยละของ
รอย 20
30
40
50
60  เรงรัดการประชาสัมพันธ
ประชาชนที่รูจัก
ละ
เชิงรุก
องคการตลาดและ
 จัดใหมีจุดดึงดูด เชน จุด
โครงการ Go
Landmark, Magnet
Green 6G
เพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมา
รอยละผูรับบริการ รอย 20
30
40 50
60  ใชเทคโนโลยีสมัยใหมใน
ที่มีความ
ละ
การดำเนินการ Go
ประทับใจเพิ่มขึ้น
Green 6G Market เชน
จากปที่ผานมา
Metaverse
ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จ
ของการสราง

ระดับ
1-5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
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 เรงรัดการประชาสัมพันธ
เชิงรุก

โครงการป 2566
 โครงการเปดตัว แถลงขาว
โครงการ Go Green 6G
 โครงการ WOW WOW
ตลาด GG6G

 โครงการจัดใหมีเทคโนโลยี
ในการจัดการขยะ (โดยนำ
รองที่ 3 ตลาด ไดแก สาขา
ลำพูน สาขาบางคลา สาขา
ตลิ่งชัน)
 โครงการ e-Commerce
GG6G Market
 โครงการนำรอง
Metaverse Go Green 6G
Market
 โครงการสรางแอพพลิเคชั่น
(Application) เพื่อเปน
ชองทางในการสงมอบสินคา
แบบรถพุมพวง
 โครงการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธดานปาย
โฆษณา

76

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดกี ินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

มิติ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
หนวย
นับ 2566 2567 2568 2569 2570

ภาพลักษณที่
หลากหลาย

การพัฒนา
องคการ

บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ระดับความสำเร็จ ระดับ
โครงการ Go Green 6G มี ของการติดอาวุธ
1-5
อาวุธทางปญญาเพิ่มมากขึ้น ทางปญญาเพิ่มขึ้น

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0
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กลยุทธ

โครงการป 2566

 กำจัดปจจัยเสี่ยงของความ  โครงการพัฒนาการจัดทำ
ปลอดภัยดานสุขภาพ
รานตนแบบ โดยดึงสินคา
คุณภาพจากธุรกิจภายนอก
เขามาภายในรานมากขึ้น
 โครงการขยายธุรกิจแบบ G
to G ; G to B เชน โรงเรียน
โรงพยาบาล รวมมือกับ
โรงงานยาสูบในการขาย
ผลิตภัณฑกัญชา กัญชงไปยัง
ตางประเทศ
(ใชโครงการที่อยูใน
 อบรม ศึกษาดูงาน พัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 3)
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
โครงการ Go Green 6G
 เรงรัด ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคการใหมีวิถี
ชีวิตการทำงานเปน
องคการประกอบการ
(Entrepreneur
Organization

77

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดกี ินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G
มิติ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

ประสิทธิผล

เครือขายมีความเขมแข็งเพิม่ มาก
ขึ้น

คุณภาพ
บริการ

ผูใชบริการตลาดเครือขายมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพ การพัฒนาเครือขายมีมาตรฐาน
เปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

คาเปาหมาย
หนวย
กลยุทธ
โครงการป 2566
นับ 2566 2567 2568 2569 2570
รอยละของ
รอย 20
30
40
50
60  ขยายงาน Go Green 6G  โครงการพัฒนาตลาดตาม
เครือขายที่มี
ละ
ตาม แนวทางชุมชน
แนวทางของนโยบาย
ความเขมแข็ง
ตนแบบ เชน BCG หรือ
รัฐบาล เชน SEDZ หรือ
เพิ่มมากขึ้น
SEDZ Model
BCG Model เปนตน
รอยละของ
รอย 20
30
40 50
60  จัดทำกิจกรรม Go
 โครงการสงเสริมการสราง
ผูใชบริการ
ละ
Green 6G ตนแบบกับ
อาชีพใหกับบุคลากรและ
ตลาด
เครือขายที่มีความพรอม
เครือขายของ GG6G
เครือขายมี
แลวขยายผล
 โครงการ Green
ความพึง
Partnership – 5
พอใจเพิ่มขึ้น
เครือขาย
จากปที่ผาน
 โครงการสนับสนุนตลาด
มา
เครือขายในการใชวัสดุที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ระดับ
ระดับ 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0  จัดใหมีตลาดปรับปรุงใหม  โครงการตนแบบ Green
ความสำเร็จ
1-5
หรือสรางใหมดวยความ
Power
ของการ
รวมมือของเครือขาย เปน
พัฒนา
ตลาดที่มีการจัดการน้ำ
มาตรฐาน
เสียดีทสี่ ุด ใชกระดาษ
เครือขาย
แทนพลาสติก บริหาร
ตลาดดีดวยองคการตลาด
บริหารการเงินที่ดีจาก
SME Bank ตอบสนอง
นโยบายของ สถ. เปนตน
ตัวชี้วัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดกี ินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

มิติ

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร

การพัฒนา
องคการ

บุคลากรที่ขับเคลื่อนเครือขายมี
สมรรถนะสูงขึ้น

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

คาเปาหมาย
หนวย
กลยุทธ
โครงการป 2566
นับ 2566 2567 2568 2569 2570
รอยละของ
รอย 20
30
40
50
60  อบรม ศึกษาดูงาน พัฒนา  โครงการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรที่มี
ละ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับ
ของตลาด GG6G โดย
สมรรถนะ
โครงการ Go Green 6G
อาศัยความรวมมือกับภาค
สูงขึ้นจากปที่
สวนตางๆ เชน
 เรงรัด ปรับเปลี่ยน
ผานมา
สถาบันการศึกษา เอกชน
วัฒนธรรมองคการใหมีวิถี
เปนตน
ชีวิตการทำงานเปน
(กิจกรรม: การใหความรู
องคการประกอบการ
เรื่องผลิตผลิตภัณฑ โดย
(Entrepreneur
บริษัท กระดาษไทย เปน
Organization)
ตน)
ตัวชี้วัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดกี ินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

รูปภาพที่ 17 แผนที่ยุทธศาสตร ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

9.3.2 สรุปกลยุทธหลัก
1) จัดทำกิจกรรม Go Green 6G ตนแบบกับเครือขายที่มีความพรอม แลวขยายผล
2) อบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ Go Green 6G
3) เรง รั ด ปรั บ เปลี ่ ย นวั ฒ นธรรมองค ก ารให ม ี ว ิ ถ ี ชี ว ิ ต การทำงานเป น องค ก ารประกอบการ
(Entrepreneur Organization)
4) การจัดทำกิจกรรมการตลาดรวมกันของเครือขาย โดยเฉพาะการสนองนโยบาย SEDZ
5) ขยายงาน Go Green 6G ตาม แนวทางชุมชนตนแบบ เชน BCG หรือ SEDZ Model
6) เรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุก
7) จัดใหมีจุดดึงดูด เชน จุด Landmark, Magnet
8) กำจัดปจจัยเสี่ยงของความปลอดภัยดานสุขภาพ
9) ใชเทคโนโลยีสมับใหมในการดำเนินการ Go Green 6G Market เชน Metaverse
10) จัดใหมีตลาดปรั บปรุงใหม หรื อสรางใหม ดวยความรว มมือของเครื อขาย เป นตลาดที ่มีการ
จัดการน้ำเสียดีที่สุด ใชกระดาษแทนพลาสติก บริหารตลาดดีดวยองคการตลาด บริหารการเงิน
ที่ดีจาก SME Bank ตอบสนองนโยบายของ สถ. เปนตน
9.3.3 ขอเสนอโครงการสำคัญ หรือ โครงการเรือธง (flagship projects)
การถายทอดแผนระยะปานกลาง ไปสูแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา 1 - 3 ป ไดแก การจัดทำโครงการตางๆ
ใหเชื่อมโยงกับแผนงาน (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go
Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) โดยสรุปโครงการที่เปน ขอเสนอโครงการสำคัญ หรือ โครงการเรือธง
(flagship projects) ในปงบประมาณ 2566 ในแตละประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางแบบอยางตลาดที่ดี ขยายผลออกไปสูตลาดชุมชน
ที่
1

2

3
4

กลยุทธ
โครงการ
จัดกิจกรรม Go Green 6G ตนแบบ กับเครือขายที่มีความพรอม  โครงการตลาด GG6Gตนแบบขององคการตลาด
แลวขยายผล
(มีครบทั้ง 6G)
 โครงการสรางเครือขายตลาดชุมชนมาตรฐาน
GG6G
(กิจกรรม 1: จัดทำ MOU รวมกับหนวยงานอื่นๆ
เชน โรงเรียน โรงพยาบาล ทองถิ่น)
กิ จกรรม 2 : สรางจุดเชื่อม (Hub) ของตลาดเพื่ อ
เชื่อมโยงความสำเร็จ)
ขยายงาน Go Green 6G ตาม แนวทางชุมชนตนแบบ เชน BCG  โครงการตนแบบ Green Price
หรือ SEDZ Model
 โครงการตนแบบ Green Product
 โครงการ Mr.ประหยัด
การจัดทำกิจกรรมการตลาดรวมกันของเครือขาย โดยเฉพาะการ โครงการถ า ยทอดความรู  ห ลั ก เกณฑ ข องตลาด
สนองนโยบาย SEDZ
GG6G ไปยังตลาดชุมชน
จัดใหมีตลาดปรับปรุงใหม หรือสรางใหมดวยความรวมมือของ  โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสู GO Green
เครือขาย เปนตลาดที่มีการจัดการน้ำเสียดีที่สุด ใชกระดาษแทน 6G
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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81

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

5

พลาสติก บริหารตลาดดีดวยองคการตลาด บริหารการเงินที่ดี  โครงการปรับปรุง/สรางตลาดใหม (ตนแบบ
จาก SME Bank ตอบสนองนโยบายของ สถ. เปนตน
Green Place)
ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการดำเนินการ Go Green 6G Market  โครงการ Big Data GG6G (DDD เพื่อจัดทำ
เชน Metaverse
ฐานขอมูล)
 โครงการสราง DNA ของคณะทำงาน 6G ใหเปน
ตนแบบ เพื่อทำใหงานมีประสิทธิภาพและเขาใจ
กันมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณ ภาพจำและประชาสัมพันธเชิงรุก
ที่
1

กลยุทธ
เรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุก

2

จัดใหมีจุดดึงดูด เชน จุด Landmark, Magnet

3

ใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการดำเนินการ Go Green 6G Market  โครงการจัดใหมีเทคโนโลยีในการจัดการขยะ
เชน Metaverse
(โดยนำรองที่ 3 ตลาด ไดแก สาขาลำพูน สาขา
บางคลา สาขาตลิ่งชัน)
 โครงการ e-Commerce GG6G Market
 โครงการนำรอง Metaverse Go Green 6G
Market
 โครงการสรางแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อ
เปนชองทางในการสงมอบสินคาแบบรถพุมพวง
กำจัดปจจัยเสี่ยงของความปลอดภัยดานสุขภาพ
 โครงการพัฒนาการจัดทำรานตนแบบ โดยดึง
สินคาคุณภาพจากธุรกิจภายนอก เขามาภายใน
รานมากขึ้น
 โครงการขยายธุรกิจแบบ G to G ; G to B เชน
โรงเรียน โรงพยาบาล รวมมือกับโรงงานยาสูบใน
การขายผลิตภัณฑกัญชา กัญชงไปยังตางประเทศ

4

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

โครงการ
 โครงการเปดตัว แถลงขาวโครงการ Go Green
6G
 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธดานปาย
โฆษณา
 โครงการ WOW WOW ตลาด GG6G
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82

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G
ที่
1
2

กลยุทธ
ขยายงาน Go Green 6G ตาม แนวทางชุมชนตนแบบ เชน
BCG หรือ SEDZ Model
จัดทำกิจกรรม Go Green 6G ตนแบบกับเครือขายที่มีความ
พรอม แลวขยายผล






3

4

จัดใหมีตลาดปรับปรุงใหม หรือสรางใหมดวยความรวมมือของ
เครือขาย เปนตลาดที่มีการจัดการน้ำเสียดีที่สุด ใชกระดาษ
แทนพลาสติก บริหารตลาดดีดว ยองคการตลาด บริหาร
การเงินที่ดีจาก SME Bank ตอบสนองนโยบายของ สถ. เปน
ตน
อบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ Go
Green 6G

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด



โครงการ
โครงการพัฒนาตลาดตามแนวทางของนโยบาย
รัฐบาล เชน SEDZ หรือ BCG Model เปนตน
โครงการสงเสริมการสรางอาชีพใหกับบุคลากร
และเครือขายของ GG6G
โครงการ Green Partnership – 5 เครือขาย
โครงการสนับสนุนตลาดเครือขายในการใชวัสดุที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
โครงการตนแบบ Green Power

 โครงการพัฒนาบุคลากรของตลาด GG6G โดย
อาศัยความรวมมือกับภาคสวนตางๆ เชน
สถาบันการศึกษา เอกชน เปนตน
(กิจกรรม : การใหความรูเ รื่องผลิตผลิตภัณฑ
โดย บริษัท กระดาษไทย เปนตน)
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณผูบริหารและผูท ี่เกี่ยวของ
วัตถุประสงคของการสัมภาษณ
เปนการสัมภาษณผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับกับการดำเนินโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดี เพื่อวิเคราะหทิศทาง แนวทางในการบริหารจัดการโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขางหนา
กลุมเปาหมายผูใหสัมภาษณ (ประมาณ 7-10 ทาน)
 ผูบริหาร/ตัวแทนองคการตลาด
 ผูบริหาร/ตัวแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
 ผูบริหาร/ตัวแทนองคการจัดการน้ำเสีย
 ผูบริหาร/ตัวแทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
 ผูบริหาร/ตัวแทนบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด
 ตัวแทนเกษตรกร ผูประกอบการ สินคาชุมชน
 ผูบริหาร/ตัวแทนตลาดที่เขารวมโครงการฯ
 ลูกคา ผูบริโภคที่เขามาใชบริการในตลาด
 กรรมการองคการตลาด (อดีต หรือ ปจจุบัน)
รูปแบบการสัมภาษณ
สัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล ดวยรูปแบบ online (ผานโปรแกรม Zoom)
ระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณ ประมาณทานละ 30-60 นาที
คำถามในการสัมภาษณ
1) ทานเห็นวาโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีโดดเดนเรื่องอะไรที่สุดใน
ปจจุบัน
2) ทานเห็นวาโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีตองปรับปรุงหรือพัฒนาอะไร
มากที่สุด
3) ทานเห็นวาสภาพการณภายนอกที่เปนประโยชน มีอิทธิพลหนุนและมีผลดีตอโครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีมากที่สุดคืออะไร
4) ทานเห็นวาสภาพการณภายนอกที่เปนอุปสรรค และมีผล/อิทธิพลเปนภัยคุกคามตอโครงการรวมใจ สราง
ตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีมากที่สุดคืออะไร
5) ประเด็นอื่น ๆ ที่ทานเห็นวาสงผลตอความเปนความตายของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี คืออะไร (โปรดเปนประโยคที่ชัดเจน คือ ใหประโยคของทานมี ประธาน กิริยา กรรม คำ
ขยายที่ชี้ผลกระทบ)
6) ทานเห็นวางานที่มีขอบเขตกวาง ที่มีประโยชน มีคุณคา และเปนงาน สำคัญที่สุด ของโครงการรวมใจ
สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี คืออะไร
7) ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขางหนาขึ้นไป วาโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี
จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไรได
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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8) ทานเห็นวาแนวทางที่โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี ควรใชไปสูอนาคตที่ดี
ที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี คืออะไร
9) ทานมีประเด็นอื่น ๆ เชน ประเด็นจุดประกาย (Enlightenment) และประเด็นแรงบันดาลใจ (Inspire) ใน
การดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี ไปสูอนาคต หรือไม
อยางไร
10) ทานคิดวา งาน/โครงการ/แผนงานใหญ ๆ ที่จะนำโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี ประสบความสำเร็จในอนาคต คือ อะไร
11) ความเห็นอื่นๆ

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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ภาคผนวก ข การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
 ตารางสัมภาษณ
ที่

วัน

วันที่

1

พุธ

02/02/65

เวลา

สถานที่
สัมภาษณ
ระบบ
ออนไลน
Zoom

ผูใหสัมภาษณ

13.30-14.00 น. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
อดีตกรรมการองคการตลาด
14.00-15.00 น. นายวิทยา ทรัพยเย็น
ผูบริหาร/ ตัวแทนองคการตลาด
15.00-15.30 น. นายภัทรยุทธ กรรณสูต
ผูบริหาร/ ตัวแทนตลาดที่เขารวมโครงการ

2

พฤหัสบดี

17/02/65

13.00-14.00 น. นายชีระ วงศบูรณะ
ผูบริหาร/ ตัวแทนองคการจัดการน้ำเสีย

ระบบ
ออนไลน
Zoom

14.00-15.00 น. นายณรงค ปลองอวน
ลูกคาผูบริโภคที่เขามาใชบริการในตลาด
15.00-16.00 น. นายสิงหชัย เทียนสิงหเดช
ลูกคา ตัวแทนเกษตรกร ผูป ระกอบการ สินคาชุมชน
3

พุธ

23/02/65

4

จันทร

07/03/65

5.

พฤหัสบดี

10/03/65

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

13.00-14.00 น. นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์
ผูบริหาร/ ตัวแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(สถ.) ผอ.กองสาธารณสุขทองถิ่น
14.00-15.00 น. 1. นายกิตชัย ทัศนวิญู
ผูจัดการสวนเซลล
2. นายทศพล สมบูรณสุทธิ์
ผูจัดการแผนกขายกรุงเทพและปริมณฑล
ผูบริหาร/ ตัวแทนบริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทยจำกัด
16.30-17.30 น. ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ
ผูบริหาร/ตัวแทนตลาดที่เขารวมโครงการ
(ตลาด ดีดี มารเช รังสิต คลอง 3)
13.00-14.00 น. คุณธัญญากร จันทรสวาง
ผูเชี่ยวชาญสายงานพัฒนาผูประกอบการและลูกคา
สัมพันธ
ผูบริหาร / ตัวแทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย

ระบบ
ออนไลน
Zoom

ระบบ
ออนไลน
Zoom
ระบบ
ออนไลน
Zoom
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นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร
อดีตกรรมการองคการตลาด
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 13.30-14.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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 สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี โดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 องคการตลาดสามารถทำการตลาดได ทุ กชองทาง ทุกเรื่อง ไมจำกัดวาจะตองเปน ตลาดที่เ ปน
สถานที่เทานั้น
 โครงการ Go Green Plus คือ การทำทุกอยางที่มุงเนนสุขภาพ สิ่งแวดลอมเปนหลัก ซึ่งสอดคลอง
กับกระแส (Trend) ของโลกปจจุบัน
 องคการตลาดอยูภายใตกระทรวงมหาดไทย มีเครือขายทั่วประเทศ
 องคการตลาดมีเครือขายในการทำการประกอบการที่เขมแข็ง โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ เชน
กรมราชทัณฑ เปนตน
 การดำเนินนโยบาย Go Green 6G ขององคการตลาดมีความคลองตัว เปนโครงการที่จิ๋วแตแจว
จุดออน
 บุคลากรบางกลุมยังตองไดรับการพัฒนา โดยการติดอาวุธทางปญญาใหเหมาะสม
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนโอกาสในการนำมาขยายงาน Go Green 6G มากขึ้น เชน การ
พัฒนา Platform ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
 แนวโนมของคนรักษสุขภาพเปนกระแสในปจจุบัน เปนโอกาสของ 6g
 นโยบายของรั ฐ บาลส ง เสริ ม ให องค การตลาดได ด ำเนิ น ภารกิ จ อยา งโดดเด น เปน โอกาสให
ชวยเหลือเกษตรกร ชุมชน ดวยการสรางความมั่นคงทางอาหาร
ภัยคุกคาม
ผูใหสัมภาษณไมไดกลาวถึงประเด็นนี้
2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา องคการตลาดตองเปนองคการที่จิ๋วแตแจว ตองรักษาภารกิจของตนเองใหโดดเดน
ตองมี Road map ที่ชัดเจน และนำเทคโนโลยีมาเปนสวนชวยในการพัฒนา รวมทั้งสรางคน พัฒนาคน โดยปรับ
ความคิด ใหรัก สามัคคี มีความสุขในการทำงาน
ผูใหสัมภาษณขยายความเพิ่มเติมวา องคการตลาดเปนหนวยงานที่สามารถดำเนินการคาไดหลากหลาย
อาทิ อาหาร ตัดเสื้อผา ฯลฯ ปจจุบันองคการตลาดมีความพรอมทั้งลักษณะของหนวยงานและงบประมาณ สามารถ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาไดอยางแนนอน
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวคิดที่องคการตลาดสามารถนำปรับใชเปนแนวทางสำคัญในการพัฒนา ดังนี้
 แกระเบียบใหเอื้อตอการทำงานมากขึ้น
 เรงรัดการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐ รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อขยายการคา
 พัฒนาบุคลากรขององคการตลาด เชน การเขาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เปนตน
 ผลักดันนโยบายที่กอใหเกิดรายได
 รักษาความโดดเดนในภารกิจของตนเอง
 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการทำงาน และเพิ่มกำลังคนดาน IT ใหเขมแข็งขึ้น
 พลิกโฉมวัฒนธรรมการทำงาน ใหสามารถทำงานรวมกับบุคคลอื่น ตระหนักถึงความสำเร็จตาม KPI ที่
ตนเองรับผิดชอบ
 พลิกโฉมตลาดสาขาใหสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่น ๆ ได
 สงเสริมระบบแรงจูงใจใหสอดคลองกับผลของการดำเนินงาน (Performance)
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

นายวิทยา ทรัพยเย็น
ผูบริหาร/ ตัวแทนองคการตลาด
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 14.00-15.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 โครงการ 6G เปนโครงการที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเปนโครงการที่ตอบกระแสโลก
 โครงการ 6G เปนโครงการที่จะสรางความยั่งยืนใหกับองคการตลาด
 องคการตลาดมีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็งผานเครือขายกระทรวงมหาดไทย
จุดออน
 การดำเนินงานโครงการ 6G ที่ผานมายังไมเห็นผลเปนรูปธรรม ที่ผานมาเปนการดำเนินการแบบ
หลักการ (Concept) ยังไมมี How to
 บุคลากรขององคการตลาดยังตองการพัฒนาทักษะ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 6G ใหสำเร็จ
 ที่ผานมาผลการดำเนินงานขององคการตลาดมักนอยกวาความคาดหวังจากรัฐบาล เนื่องจากการ
ดำเนินงานใหสำเร็จ มี ปจจั ยหลายอย างประกอบ เชน การสรางกำไรจากการขายสิ นค าที่ไม
กระทบตอคาครองชีพ ปากทองของประชาชนผูบริโภค
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 องคการตลาดอยูภายใตกระทรวงมหาดไทย จึงมีจุดเดนในแงการดำเนินงานดานนโยบาย ซึ่งเปน
โอกาสใหดำเนินโครงการ 6G
 Zero Carbon เปนกระแสของโลกปจจุบัน และรัฐบาลใหความสำคัญกับประเด็นดังกลาว จึงเปน
โอกาสในการขยายและดำเนินโครงการ 6G
ภัยคุกคาม
 ตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนเครือขายขององคการตลาด ยังไมเปนไปตามมาตรฐานของ
6G
 กระทรวงมหาดไทยมองการจัดบริการสาธารณะ (Public service) เปนสำคัญ ไมไดมอง
เชิงธุรกิจแบบที่องคการตลาดมอง ซึ่งอาจทำใหการดำเนินงานไมไดรับความสนใจ และไมเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน
2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา องคการตลาดดำเนินโครงการ 6G เพื่อ สรางรายได ชวยเหลือเกษตรกร ตอบ
กระแสรักษโลก โดยบุคลากรขององคการตลาดมีความภาคภูมิใจ มี DNA 6G เปนหนึ่งเดียวกัน เสมือนคำสำคัญ
ที่วา “Proud to be AorTor”
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 สราง Concept วางแผน และมีตัวชี้วัดความสำเร็จในแตละ G (ในปแรก อาจมี Checklist เพื่อ
จะขยับขยายไปจนถึง 6G)
 สรางบุคลากรในองคการตลาดใหมี DNA เดียวกัน เชน สราง DNA ของคณะทำงาน 6G เปน
ตนแบบ ซึ่งจะทำใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเขาใจกันมากขึ้น
 สรางจุดเชื่อม (Hub) ของตลาด เพื่อเชื่อมโยงความสำเร็จ
 ตลาดของ 6G เนนไปที่ตลาดสาขากอนและจะตองมีสภาพแวดลอมที่เปนไปตาม BCG Model
 พัฒนาการประชาสัมพันธผานปายโฆษณาในตลาด
 การันตีตลาด 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว เปนที่ปรึกษาใหกับตลาด เสมือนการสรางแฟรนไชส
 พัฒนาจัดทำรานตนแบบขององคการตลาด โดยดึ งสิน คาคุณภาพจากธุ รกิจภายนอกเขามา
ภายในรานมากขึ้น เชน ซื้อชิ้นเดียวในราคาสง เปนตน
 สราง Application เพื่อเปนชองทางในการสงมอบสินคา หรือขายสินคาแบบรถพุมพวง
 จัดทำ MOU รวมกับหนวยงานอื่น ๆ เชน
 ขยายธุรกิจแบบ G to G ไปยังกลุมอื่น เชน โรงเรียน โรงพยาบาล เปนตน
 รวมมือกับหนวยงานอื่นดำเนินการธุรกิจแบบ G to B เชน รวมมือกับโรงงานยาสูบใน
การขายผลิตภัณฑกัญชา กัญชง ไปยังตางประเทศผานองคการตลาด

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

91 | หนา

92

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

นายภัทรยุทธ กรรณสูต
ผูบริหาร/ ตัวแทนตลาดที่เขารวมโครงการ
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 15.00-16.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 องคการตลาด มีตลาดสาขาที่สามารถพัฒนาเปนตลาด 6G ได
 องคการตลาดมีเครือขาย (Partner) ในการดำเนินการอยางเขมแข็ง ชวยผลักดันใหสำเร็จไดงาย
 ผูบริหารขององคการตลาดมีศักยภาพและขับเคลื่อนนโยบายอยางรวดเร็ว
จุดออน
 บุคลากรขององคการตลาดยังขาดทักษะดาน Marketing
 บุคลากรขององคการตลาดยังไมกระตือรือรนในการดำเนินงานมากนัก
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 นโยบายของรัฐบาลเปนโอกาสสำคัญใหองคการตลาดดำเนินการโครงการไดมากขึ้น
 นักการเมืองทองถิ่นเปนบุคคลที่ใกลชิดกับประชาชนในพื้นที่ ถือเปนเครือขายสำคัญในการลง
พื้นที่ เขาถึงประชาชนไดงา ยขึ้น
ภัยคุกคาม
ผูใหสัมภาษณไมไดกลาวถึงประเด็นนี้
2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีสามารถดำเนินการ
ไดดี เนื่องจากผูบริหารผลักดันอยางรวดเร็ว และองคการตลาดจะไดรับการยอมรับจากภายนอกวาเปนองคกรที่เล็ก
แตสามารถทำงานไดดี
3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 บุคลากรตองดำเนินงานตามนโยบาย
 ดำเนินงานโดยใชเครือขายเกษตรชุมชน
 ดำเนินงานใหประชาชนในพื้นที่ไดประโยชน และจะสรางความยั่งยืนได
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

นายชีระ วงศบูรณะ
ผูบริหาร/ ตัวแทนองคการจัดการน้ำเสีย
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 13.00-14.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 องคการตลาดมีชื่อที่ ช ัดเจน สะทอนถึ งพันธกิจ ความเชี่ ยวชาญ ความสามารถในการจัดการ
เกี่ยวกับตลาด
 องคการตลาดเปนผูริเริ่ม ผูนำเกี่ยวกับการตลาดและผลักดันไปสูการพัฒนาตลาด
 โครงการ 6G จะชวยสงเสริมทั้งประเด็นของความสะอาด เรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย ซึ่งชวย
เสริมภาพลักษณแรกใหคนที่มาสัมผัสมาใชบริการตลาดใหเกิดภาพลักษณที่ดี
 องค ก ารตลาดเป น องค ก ารที ่ ม ี ภ ารกิ จ สำคั ญ ที ่ ส ามารถพั ฒ นาเป น หน ว ยงานเด น ของ
กระทรวงมหาดไทย
 องคการตลาดมีความมั่นคงดานงบประมาณ สามาถนำไปใชในการดำเนินงานได โดยไมตองของบ
สนับสนุนจากสวนอื่น
จุดออน
 การนำเสนอภาพการดำเนินงานขององคการตลาดยังไมโดดเดน ยังไมสะทอนความสำคัญ ของ
องคการเทาที่ควร
 องคการตลาด หรือ อต. มีชื่อพองกับ อตก. ทำใหประชาชนเขาใจผิด
 องคการตลาดยังไมชัดเจนในเรื่องของที่ตั้งของสำนักงาน และที่ตั้งของตลาดในสังกัด
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 กิจการดานตลาดเปนเรื่องที่เกี่ยวของในทุก ๆ สวนในชีวิตประจำวันของประชาชน ซึ่งเปนโอกาส
ในการเขาถึงความตองการ ใหบริการประชาชนไดงา ย อีกทั้งยังสอดคลองตองตรงกับนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย ดานการบำบัดทุกข บำรุงสุขได
 เมื่อเกิดวิกฤตสินคาแพง เปนโอกาสใหองคการตลาดสรางผลงาน เพื่อชวยเหลือประชาชนได ซึ่ง
ชวยสรางความโดดเดนขององคการไดงา ย
ภัยคุกคาม
 ความรับ รูข องประชาชนเกี่ ยวกับองค การตลาดมีน อ ย โดยสวนใหญเมื ่อ พูดถึง การขายของ/
การตลาด จะรูจัก อตก. มากกวา
 หนวยงานที่ดำเนินกิจกรรมตลาดมีหลากหลาย อาทิ อตก. เทศบาล ฯลฯ ทำใหประชาชนรับรูถึง
องคการตลาดไดนอย
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผู ให สัมภาษณก ลา ววา องค การตลาดเป น ผู น ำด า นการตลาดรุ น ใหม ที ่ ประชาชนสามารถเข าร วมได
(คาใชจายถูกเปนทางเลือกที่ดีใหประชาชนอยากมาใชบริการ เสมือนตลาดในฝน
โดยตองมีการพัฒนาตลาดตน แบบ พลิกโฉมตลาดเปน NewAortor เพื่ อสื่อสารและใหป ระชาชนรูจัก
องคการมากขึ้นดวย
3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 สรางการรับรู ภาพลักษณขององคการตลาดจากเหตุการณวิกฤต
 พัฒนาการเขาถึงพื้นที่การขายของชุมชน เพื่อสรางความสำคัญขององคการ
 ตองสราง Product ใหชัดเจน เชน สรางความชัดเจนของตลาดในสังกัด
 สรางความรวมมือระหวางหนวยงาน เชน องคการจัดการน้ำเสียกับองคการตลาด พัฒนาตลาด
ใหมีระบบจัดการน้ำเสียอยูใตตลาด ซึ่งไดผลผลิตเปน Go Green Plus แหงใหม ที่มีระบบกำจัด
น้ำเสีย กำจัดขยะ และมี Go Green Plus อยูบนพื้นดิน ใชพื้นที่ประมาณ 1 ไร(เสมือนแพคเกจ
คู) เมื่อเปดใหบริการจายเพียงแคบำรุงรักษาน้ำเสียรายปเทานั้น
 สรางความรวมมือกับองคการจัดการน้ำเสียในการดำเนินการดานความสะอาดของตลาด
 พัฒนาตลาดตนแบบ ปรับรูปแบบตลาดใหม พลิกโฉม ใหเหมาะสมกับภูมิภาค สวยงาม นาสนใจ
ใหเปน Landmark สำคัญ เปนจุดเช็คอิน
 การนำของดีของเครือขายทั้ง 5 มาจัดเวทีแสดงสินคารวมกัน เพื่อใหเห็นผลงาน เห็นจุดขาย
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

นายณรงค ปลองอวน
ลูกคาผูบริโภคที่เขามาใชบริการในตลาด
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 14.00-15.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 องคการตลาดมีการรวมตัวของเกษตรกรที่หลากหลาย เปนสินคาที่มีคุณภาพ เปนที่ตองการใน
ทองตลาด
 องคการตลาดไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานรัฐอื่น เชน กรมควบคุมมลพิษ องคการจัดการน้ำ
เสีย ฯลฯ ในการบริหารจัดการขององคการตลาด
 องคการตลาดมีชื่อเสียง เปนตน แบบตลาด เชน ตลาดสาขาปากคลองตลาด ทั้งในแงคุ ณภาพ
สินคาและทำเลที่ตั้ง
 องคการตลาดเปนหนวยงานสำคัญที่ชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณวิกฤต
จุดออน
 ความรวมมือในการบริหารตลาดขององคการตลาด (ตลาดสาขาปากคลองตลาด) ยังมีนอย
 ทำเลที่ตั้งตลาดสาขาบางแหงมีขนาดเล็ก เขาออกลำบาก
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 ความกาวหนาของเทคโนโลยีเปนโอกาสสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการซื้อขายสินคาในตลาด
 ความกาวหนาและการพัฒนาดานโลจิสติกสขนสงสินคา ทำใหผูใชบริการในพื้นที่ไกล เขาถึงและ
ซื้อสินคาจากตลาดสาขาไดงาย สะดวกขึ้น
 กระแสรักสิ่งแวดลอม การลดการใชโฟม เปลี่ยนใชกระดาษหรือวัสดุยอยสลายได ทำใหเกิดตนทุน
ในการขายสินคาเพิ่มมากขึ้น
 นโยบายรัฐสงเสริมการดำเนินกิจการตลาดไดดี เชน โครงการคนละครึ่ง ชวยกระตุนยอดขาย เปน
ตน
 ความถดถอยของเศรษฐกิจกระทบการซื้อขายสินคาในตลาดสาขา
ภัยคุกคาม
 สภาพแวดลอมของตลาด เชน ชุมชนใกลตลาดอาจเกิดปญหา ขอพิพาทจากการดำเนินการตลาด
บาง
2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา ตลาดสาขาเปน ตลาดดั้งเดิม มุงเนนการช วยเหลือชุมชน จะตองมีสินคาที่ดี มี
คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย โดยนำเทคโนโลยีมาใชในการซื้อขายมากขึ้น (e-Commerce)
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 สนับสนุนการใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยจะตองมีราคาถูก ไมเปนภาระดานคาใชจาย
ของผูประกอบการ
 สงเสริมใหเกษตรกร ผูประกอบการใชเทคโนโลยีในการซื้อขาย เพื่อเพิ่มยอดขายใหดีขึ้น
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

นายสิงหชัย เทียนสิงหเดช
ลูกคาตัวแทนเกษตรกร ผูประกอบการ สินคาชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 15.00-16.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 องคการตลาดพัฒนาดานความสะอาด ปลอดภัยในพื้นที่ตลาดสาขาไดดี
 ตลาดสาขาขององคการตลาดมีสินคาที่มาจากชุมชน หมูบานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
 องคการตลาดมีการควบคุมราคาสินคาที่เปนธรรมรวมกับกระทรวงพาณิชย
 องคการตลาดมีความพรอมทั้งดานงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี
จุดออน
 การซื้อขายสินคายังมีการใชวัสดุที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน กลองโฟม เปนตน
 การซื้อขายที่ยังผานพอคาคนกลาง เปนอุปสรรคในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 ความกาวหนาเทคโนโลยี สามารถนำมาใชในการบริหารจัดการตลาดไดดี
 ความรวมมือของหนวยงานทั้ง 5 มีความเขมแข็ง เปนโอกาสในการพัฒนาใหดีขึ้น
 ความกาวหนาเทคโนโลยี สามารถเปนชองทางหนึ่งที่สำคัญในการซื้อขายสินคาภายในตลาด
ภัยคุกคาม
 ระบบโลจิสติกสที่ยังไมดีเทาที่ควร
 สถานการณการแพรระบาดโรค CO-VID 19 ทำใหการพัฒนาตามโครงการเปนไปไดชา
2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา องคการตลาดจะเปนศูนยกลางการซื้อขายสินคา ตองนำเทคโนโลยีมาใชในการ
บริหารจัดการเปนหลักและเปนแกนกลาง สราง e-Commerce ใหมากขึ้น อีกทั้งหากดำเนินการโครงการ 6G
อยางจริงจังและตอเนื่อง จะทำใหเปนโครงการหลักที่ทั้งประเทศจะนำไปใชในการจัดการตลาด และใหคนไทยอยูดี
กินดีได
3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 สนับสนุนสงสินคาที่มาจากชุมชน หมูบานมายังองคการตลาดโดยตรง สามารถขายไดเลย ไมตอง
ผานขั้นตอนเยอะ ไมผานพอคาคนกลาง
 โครงการสนับสนุนการใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการซื้อขายใหเกิดขึ้นจริง
 โครงการศูนยจัดแสดงสินคาชุมชน โดยภาครัฐออกคาใชจายการขนสงให
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์
ผูบริหาร/ ตัวแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.) ผอ.กองสาธารณสุขทองถิ่น
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 13.00-14.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 องคการตลาดมีเครือขายการทำงานที่เขมแข็ง มีเครือขาย 5 ฝาย คือ องคการตลาด กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น องคการจัดการน้ำเสีย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย และบริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด
 โครงการ 6G มีเจตนารมณในการสงเสริมชีวิตความเปนอยูของชุมชนและอัตลักษณของทองถิ่นได
ดี
จุดออน
 การซื้อขายของตลาดยังใชวัสดุที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเทาที่ควร เชน กลองโฟม เปนตน
 องคการตลาดยังไมเปนที่รูจักของประชาชนเทาที่ควร เมื่อพูดถึงตลาดประชาชนจะนึกถึง อตก.
มากกวา
 บุคลากรขององคการตลาดมีอายุตัวเยอะ อายุการทำงานสั้น อาจสงผลใหการทำงานไมตอเนื่อง
 บุคลากรขององคการตลาด ยังตองการพัฒนาทักษะดานการ Trade Product
 การมอบหมายงานในองคการตลาดตอบุคลากรหนึ่ง ๆ ไมสอดคลองกัน
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 ความกาวหนาเทคโนโลยีชวยเสริมการทำงานของบุคลากร สงเสริมใหเปนองคการที่จิ๋วแตแจวได
 สถานการณการแพรระบาดโรค CO-VID 19 เปนโอกาสในการขายสินคา เชน ฟาทะลายโจร เปน
ที่ตองการของตลาด
 นโยบายบำบั ดทุ กขบำรุ งสุข ของกระทรวงมหาดไทย เป น โอกาสสำคัญ ให อ งค การตลาดเปน
องคการที่มีบทบาทโดดเดนในดานนี้
 นโยบาย SEDZ ทำใหโครงการ 6G มีความสำคัญและตอบสนองนโยบายนี้ไดดี
ภัยคุกคาม
 สถานการณการแพรระบาดโรค CO-VID19 ทำใหการพัฒนาตามโครงการเปนไปไดชา
2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา โครงการ 6G สามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว ประชาชนมีความมั่นคงดานอาหาร
แบงปนผูอื่นได
นอกจากนี้ ยังจุดประกายแรงบันดาลใดวา “บุคลากรที่ทำงานไมจำเปนตองเรียนเยอะ เพียงแคมีความ
ตั้งใจทำงาน ก็จะสำเร็จได”
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 โครงการ “อดีต ปจจุบัน อนาคต บำบัดทุกขบำรุงสุข” โดยจัดแสดงของดีในแตละทองถิ่นภายใน
งาน
 ใหความสำคัญกับคุณภาพสินคาเปนลำดับแรก และอื่น ๆ จะตามมา
 สนับสนุนการใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน ใชกลองกระดาษแทนโฟม
 ปลูกฝงจิตสำนึกการเขาใจและเขาถึงหัวใจของชุมชนใหกับบุคลากรองคการตลาดมากขึ้น
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

นายกิตชัย ทัศนวิญู
ผูจัดการสวนเซลล
นายทศพล สมบูรณสุทธิ์
ผูจัดการแผนกขายกรุงเทพและปริมณฑล
ผูบริหาร/ ตัวแทนบริษัทผลิตภัณฑกระดาษไทยจำกัด
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 14.00-15.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 โครงการ 6G มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีความตั้งใจยกระดับตลาดชุมชนใหเทียบเท า Modern
Trand ทั้ ง ด านสุ ข อนามั ย การจั ด การขยะ การซื ้ อขายที ่ได ม าตรฐาน ภาชนะที ่ เป นมิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม ทำใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 องคการตลาดมีเครือขายการดำเนินงานและสายสัมพันธกับชุมชน ตลาดสังกัดตาง ๆ ที่แนบแนน
 ผูบริหาร บุคลากร ตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ตั้งใจทำงานอยางจริงจัง เขาถึงประชาชน และมี
ความตอเนื่อง
 โครงการ 6G มีวิธีการดำเนินงานอยางเปนมิตร ทำใหพอคาแมคาเต็มใจใหความรวมมือ
จุดออน
 การรณรงคโครงการยังไมตอเนื่อง มีการกระตือรือรนบางครั้งบางคราวเทานั้น
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 เทคโนโลยี ต าง ๆ ของผู  ผ ลิ ต เช น ผลิ ตเนื ้ อสั ตว ที ่ สามารถรั กษาความสะอาดได ดีข ึ้ น ทำให
โครงการสำเร็จไดงาย
 ภาคเอกชน บุคคลภายนอกมี ความรูความสามารถเกี่ยวกับการตลาด รวมถึงมาตรฐาน 6G มี
จำนวนมาก องคการตลาดสามารถดึงมารวมดำเนินการ เปนเครือขายมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสให
ขยายโครงการได
 กฎหมายที่เขมขน มี Road map ที่ชัดเจน ใหความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการตลาดมาตรฐาน 6G
ภัยคุกคาม
 อุปกรณ/เครื่องมือในการจัดการตลาดมีราคาสูง เชน บรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม น้ำยา
ทำความสะอาด ฯลฯ อาจสงผลใหเกิดความไม อยากดำเนิ นการต อ ซึ ่งตองอาศัยความตื่นตัว
จริงจังในการดำเนินการอยางมาก
 การแพรระบาดของ CO-VID19 ขัดขวางการดำเนินงานกิจการตลาด การนำนโยบายไปสู การ
ปฏิบัติยังทำไดยาก ตัวชี้วัดความสำเร็จยังไมมีชัดเจน
 พฤติกรรมของคนรุนใหม (อายุประมาณ 30 ปขึ้นไป) นิยมตลาด Modern Trand มากขึ้น
 Modern Trand มีการปรับตัวที่ดีขึ้น สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดหลากหลายขึ้น
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา อีก 5 ปขางหนาจะเปนตลาดที่ดี สะอาด ปลอดภัย มีการจำหนายของดีมีคุณภาพ
และสามารถตอยอดอยากใหเปนแหลงทองเที่ยวได เปนตนแบบใหทุกตลาดอยากดำเนินตาม
นอกจากนี้ยังกลาวทิ้งทายวา “คนไทยชอบชวยเหลือกัน ตลาดโครงการ 6G เปนการชวยเหลือชุมชนได
จริง”
3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 ชวยเหลือดานอุปกรณในการจัดการตลาดตามมาตรฐาน 6G
 ผูดูแลตลาดตองดำเนินงาน ติดตามอยางตอเนื่อง จึงจะประสบผลสำเร็จ
 สรางตนแบบตลาด โดยใหหนังสือรับรองตลาด
 รณรงคความสะอาดในตลาดมากขึ้น และพัฒนาสินคาที่นำมาขายในตลาด เพื่อดึงดูดผูบริโภค
 สรางการรับรู เขาถึงตลาดมากขึ้น
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ผศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ
ผูบริหาร/ตัวแทนตลาดที่เขารวมโครงการ (ตลาด ดีดี มารเช รังสิต คลอง 3)
วันจันทรที่ 3 มีนาคม 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 16.30-17.30 น.


บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 องคการตลาดดำเนินโครงการที่มีความสำคัญตอชีวิตประจำวันของประชาชน
 องคการตลาดมีความพรอมที่จะสามารถดำเนินโครงการใหประสบผลสำเร็จได
 องคการตลาดเปนหนวยงานราชการ ซึ่งสามารถสรางความรวมมือกับภาคสวนอื่น ๆ ไดงาย
 โครงการมีการกำหนดมาตรฐานที่ดี จุดประสงคดี
 G Product : สินคามีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP
 G Price : 6G ราคาเขาถึงงาย
 G Place : ทำตลาดใหมีคุณภาพ มีความสะอาด (พนน้ำยาฆาเชื้อ) โปรง อากาศ
หมุนเวียนดี ที่จอดรถสะดวก เนนคุณภาพชีวิต เปดเวทีใหเตนอาราบิค
 G Power : หลังคาติดโซลาเซลล นำพลังงานมาหมุนเวียน
 G Process : มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการตลาด ดิจิทัล e-commerce
 G Partnership : ตองมีพันธมิตรจากภาคสวนตาง ๆ เชน CP ภาคเอกชนมารวมพัฒนา
ไปดวยกัน
จุดออน
 G product ที่เปนสินคามีคุณภาพ มักจะมีราคาแพง ทำใหผูบริโภคเขาถึงไดบางกลุมเทานั้น
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 นโยบายของภาครัฐมีการวางแผนที่ดี เปนโอกาสใหดำเนินโครงการใหสำเร็จได
 ปจจุบันมีกลุมคนรักษสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเปนเปนกลุมเปาหมายสำคัญในโครงการนี้
ภัยคุกคาม
 พฤติกรรมของผูขายยังไมมีการเปลี่ยนแปลง อาจกระทบกับการปรับปรุงตลาดใหไดมาตรฐานมาก
ขึ้น
 การสงเสริมการลดใชวัสดุที่ไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมยังไมเปนรูปธรรมเทาที่ควร สงผลตอการ
ดำเนินโครงการได
 ราคาของวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมักมีราคาสูง
 นโยบายผูบริหาร (รัฐบาล) เปลี่ยน สงผลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาด
 การดำเนินการของหนวยงานราชการมีขั้นตอนมาก ทำใหทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงไดลำบาก
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา “องคการตลาดสรางตลาดทางเลือกใหประชาชนอยากมาใชบริการ ดวยมาตรฐาน
6G” ซึ่งมาตรฐานทั้งหกลวนมีความสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง G Partnership โดยองคการตลาดตองเรงสราง
หุนสวนและพันธมิตรในการดำเนินงาน พรอมกับการนำทฤษฎีไปสูการปฏิบัติใหเกิดความสำเร็จไดโดยอาศัยการ
ศึกษาวิจัย จะทำใหประชาชนทุกระดับชั้นมีสุขภาพที่ดี
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณ กลาวเสริมวา การดำเนินอาจเริ่มจากการสรางตนแบบตลาด ตามมาตรฐานที่
กำหนด ใหรางวัลรับรอง อาจใชชื่อ “โครงการตลาดในฝน” ซึ่งเปนตลาดที่สะอาด ปลอดภัยทั้งสินคาและผูที่มาใช
บริการตลาด เดินสบาย อุนใจ ราคาสินคาถูกและมีคุณภาพ ผูคาอัธยาศัยดี พูดจาไพเราะ
3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 โครงการตลาดในฝน สรางตนแบบที่ตลิ่งชัน แลวจะดำเนินการตอยอดไดงายขึน้
 สรางความสมดุลระหวาง G product และ G price ใหสินคามีคุณภาพ ใหประชาชนทุกระดับชั้น
สามารถเขาถึงไดงาย
 จัดทำหนวย/ศูนยแนะนำการประกอบอาชีพใหกับประชาชนระดับลางกินดีอยูดมี ากขึ้น
 มีหนวยงานรับรองอาหารปลอดภัยของสินคาและอาหารที่จำหนายในตลาด
 ตองสรางจุดเดน Landmark ของตลาด เชน ตลาดจตุจักรที่มีหอนาิกาเปนสัญลักษณ
 ทำ MOU รวมกับ DD มารเช เพื่อสรางภาพลักษณ และดำเนินการรวมกัน
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

คุณธัญญากร จันทรสวาง
ผูเชี่ยวชาญสายงานพัฒนาผูประกอบการและลูกคาสัมพันธ
ผูบริหาร / ตัวแทนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565
ระบบออนไลน Zoom เวลา 13.00-14.00 น.
 บรรยากาศการสัมภาษณ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 สรุปประเด็นสัมภาษณ
1. ทานเห็นวาสถานการณของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดีในปจจุบันเปน
อยางไร
ผูใหสัมภาษณไดกลาวถึงสถานการณภายในและภายนอกของโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีโดยสามารถแยกไดเปนรายประเด็น ดังนี้
ปจจัยภายใน (Inside out)
จุดแข็ง
 องคการตลาดมีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนไกล
 โครงการนี้เปนโครงการที่ดี เปนการชวยเหลือเกษตรกร ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น
 บุคลากรขององคการตลาดมีความสามารถในการดำเนินการ และประสานงานไดดี
 องคการตลาดมีเครือขายการดำเนินงานที่เขมแข็ง
จุดออน
 การดำเนินงานยังไมคอยทันสมัย ตองปรับใหเขากับยุคสมัยมากขึ้น
 องคการตลาดยังมีการประชาสัมพันธนอย ทำใหการรับรูของประชาชนมีไมเพียงพอ
ปจจัยภายนอก (Outside in)
โอกาส
 SME Bank เปนหนวยงานสำคัญในการสนับสนุนเงินกูแกผูประกอบการในโครงการ เปนโอกาสให
โครงการดำเนินการใหสำเร็จได
ภัยคุกคาม
 พฤติกรรมการซื้อของผูบริ โภค ที่ เปนชองทางออนไลน มีการใช เทคโนโลยีมากขึ ้น เปนผลให
องคการตลาดตองมีการปรับตัวใหสอดรับกัน
 สถานการณการแพรระบาดของ CO-VID19 กระทบตอเศรษฐกิจและการคาขายของตลาดชุมชน
 ประชาชนหรือผูประกอบการยังไมเห็นความสำคัญของการพัฒนาใหเปนไปตาม BCG Model
2. ทานคาดการณอนาคตที่ดีที่สุด (Best Scenario) ของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดีในอีก 5 ปขา งหนาขึ้นไป จะสามารถเปนหนวยงานที่มีลักษณะอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาววา องคการตลาดมีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน มีเครือขายที่เขมแข็ง อีก 5
ปขางหนา หากมีการดำเนินการแบบมีสวนรวม นำเทคโนโลยีมาปรับใชอยางเหมาะสม จะประสบความสำเร็จได
นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณ กลาวเสริมวา ประชาชนที่เขามาใชบริการ ตองมีความสุข เหมือนตลาดในฝนซึ่ง
สงผลโดยตรงทั้งตอโครงการและทีมงานใหมีความสุขดวย
3. ทานคิดวาแนวทางสำคัญในการดำเนินงานของโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดีไปสูอนาคต เปนอยางไร
ผูใหสัมภาษณกลาวถึงแนวทางสำคัญในการดำเนินโครงการ 6G ดังนี้
 โครงการพัฒนา Platform ชองทางการซื้อขาย เพื่อสรางรายไดใหแกผูประกอบการและชุมชน
เมื่อมีรายไดที่ดี จะทำใหชุมชนอยากจะมีสวนรวมในการดำเนินงานมากขึ้น
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ภาคผนวก ค การประชุมเริ่มงาน
ทีมที่ป รึกษาไดป ระชุ ม เริ่ มงาน (Kick Off) การจั ดทำแผนแม บท "โครงการรวมใจ สร างตลาดอาหาร
ปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green Plus)" ระยะ 5 ป (2566-2570) เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ 2565
ผานระบบออนไลน zoom โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้
 กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. พิธีเปด
โดย ผูบริหารขององคการตลาด
09.10-10.30 น.
นำเสนอแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ
โดย ทีมที่ปรึกษาฯ
10.30 – 12.00 น. รับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุมตอแผนการดำเนินงาน
ระดมความคิดเห็นฯ
12.00 น.
สรุปผลการประชุม/ปดการประชุม
หมายเหตุ
 รูปแบบการดำเนินการ : Online workshop ผานระบบ Zoom
 กลุมเปาหมาย : ผูบริหาร คณะทำงานที่เกี่ยวของ
 พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30-10.45 น.
 รายละเอียดตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 ภาพบรรยากาศ
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายศุภาโชติ มะหลีแกว
นางสมคิด สุขธาราวงศ
นางสาวอันธิกา ทองนำ
นางปราณี พุกพูน
นางสาวปุญญิศา ทองโชติ
นายศิริชัย แสงศรี
นายธนดิษฐ พวงเข็มขาว
นางสาวสุณัฐฐา ซื่อสัตย
นางสาวจตุพร คุมครอง
นางสาวพิชญามนต วาศกุลพิสิทธิ์
พันจาเอก เกรียง ดุสิตากุล
นางนรมน ใจการณ
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางสาวปรียารินท ประดิษฐสุขหิรัญ
นายสายันต เหินสวาง
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
นางวิไลลักษณ โลหะพรม
นางสาวอัยลดา แยมประดิษฐ
นายกฤตภาส จินดาวัลย
นายกิติพศ สุขทิพย
รศ.ดร.ดำรงค วัฒนา
วาที่รอยตรีชัยรัตน อุดมเดชะ
ดร.พรมณี ขำเลิศ
นางสาวมัลลิกา แหมะหวัง
นางสาวสุภาภรณ โพธิ์งาม
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เลขานุการองคการตลาด
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบัญชี
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายจัดหาและพัสดุ
หัวหนาฝายกฎหมาย
หัวหนาฝายวางแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
หัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง
ผูจัดการสาขาปากคลองตลาด
ผูจัดการสาขาหนองมวง
ผูจัดการสาขาลำพูน
ผูจัดการสาขาบางคลา
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการสาขาตลิ่งชัน
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 สรุปประเด็นที่ไดจากการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้ เปนการบันทึกขอมูลและความคิดเห็นในที่ประชุมระหวางคณะทำงานและทีมที่
ปรึกษานำโดยรองศาสตราจารย ดร. ดำรงค วัฒนา ประกอบไปดวย การนำเสนอหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค
ขอบเขตการดำเนินงาน และแผนการดำเนินของโครงการ ตลอดจนกรอบแนวคิดที่ใชเปนหลักในการจัดทำแผน
แมบทโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (GO GREEN 6G) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค และขอบเขตการดำเนินของโครงการ
ดร. พรมณี ขำเลิศ นำเสนอหลักการและเหตุผลของโครงการปรับปรุงโครงสรางฯ ครั้งนี้วา องคการตลาด
ซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการสงเสริมและพัฒนาตลาดในการกำกับดูแลขององคการตลาดและเครือขายตลาดทองถิ่น
ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกระดั บตลาดเกษตรปลอดภัยใหมีม าตรฐานสูงขึ้นไปสูตลาด สีเขียวหรือ Green
Market และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการ Go Green 6G นี้เปนการบูรณาการความรวมมื อ
กับหนวยงานตาง ๆ ดวยเหตุนี้จึงมีความจำเปนตองมีแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยู  ดี ก ินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป ที ่ ม ี การเน นการมี ส ว นร ว มในการดำเนิ นการจากตลาดเครือ ขาย
ตลอดจนมีการถอดบทเรียนและองคความรูของตลาดที่ประสบความสำเร็จในการเขารวมโครงการ เพื่อถายทอดไป
ยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ ที่สนใจ โดยกำหนดวัตถุประสงคของโครงการไว 3 ประการ คือ
1) เพื่อจัดทำแผนแมบ ท "โครงการรวมใจ สร างตลาดอาหารปลอดภั ยให คนไทยอยู ดี กิน ดี (Go
Green 6G) ระยะ 5 ป (2566-2570) และมี ป ระเด็ น BCG Model ด ว ย ได แก เศรษฐกิ จ
ชีวภาพ (Bio Economy) หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือเศรษฐกิจสีเขียว
(Green Economy) ใหมีความสอดคลองตามสถานการณ สภาพปญหาและประเด็นทาทายตาง ๆ
มีความเชื่อมโยงกับแผนวิสาหกิจขององคการตลาด ยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทตาง ๆ ที่มี
ความสอดคลองกับกับแนวทางของรัฐบาล
2) เพื่อเนนการมีสวนรวมในการดำเนินการจากตลาดเครือขาย
3) เพื่อพัฒนาตลาดเปนตลาดตนแบบ (Go Green 6G)
จากวัตถุประสงคการศึกษาดังที่กลาวมาทั้ง 3 ประการนี้ จึงไดมีการกำหนดขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา
ไว ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ เชน แผนวิสาหกิจขององคการตลาด เอกสารที่
เกี่ยวของกับ Go Green 6G) ตัวแบบบีซีจี (BCG Model) เปนตน
ขั้น ตอนที ่ 2 สร า งความเข า ใจแนวคิ ดและวิธ ี การจั ด ทำแผนแมบ ท Go Green 6G และการ
พิจารณาตัวแบบบีซีจี (BCG Model) ดวยการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม เชน การสัมภาษณ
การประชุมกลุมเชิงลึก
ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนาหรือเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนแมบท
"โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G) และตัวแบบบีซีจี (BCG
Model)
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการประเมินสถานภาพของโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 5 กำหนดประเด็นยุทธศาสตรของโครงการฯ
ขั้ น ตอนที ่ 6 กำหนดเป า ประสงค เชิ ง ยุ ท ธศาสตร แ ละตั ว ชี ้ ว ั ดผลการปฏิ บ ั ต ิ งานของแตล ะ
เปาประสงค
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทำรายละเอียดแผนแมบทและจัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ
ขั้นตอนที่ 8 ดำเนินงานในภาควิชาการ เปนวิทยากรในการประชุมที่องคการตลาดดำเนินการจัด
ขึ้น
ขั้นตอนที่ 9 เปนที่ปรึกษาองคการตลาด ในการจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ระยะที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 หวงเวลา 5 ป (พ.ศ. 2566-2570)
2. แผนการดำเนินการ
แผนการดำเนินการของโครงการ ประกอบไปดวย การวางแผนและดำเนินการสำรวจขอมูลภาคสนาม
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และกิจกรรมดำเนินการ รายละเอียดดังตอไปนี้
 การสำรวจขอมูลภาคสนาม
การศึกษาศึ กษาจากเอกสาร (Literature Review) สัมภาษณเชิงลึกผู ม ีสวนไดสวนเสีย ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวของ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5 ครั้ง
 กรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย แผนวิสาหกิจองคการตลาด ระยะ 5 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566-2570) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาด หวงโซคุณคาของประเทศไทย 140 เปาหมาย13
หมุดหมาย พลิกโฉมประเทศไทย ตัวแบบบีซี จี (BCG Model) ได แก เศรษฐกิจชีว ภาพ (Bio Economy) หรื อ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
 กิจกรรมดำเนินการ
ระยะเวลาการดำเนิ น โครงการ และกิจ กรรมประชุ ม เชิ งปฏิ บ ั ติ การของโครงการ ดั งนี ้ โครงการนี้ มี
ระยะเวลาดำเนิน การ 90 วัน นั บถัดจากวันที่ลงนามในสั ญญาจ าง และมีกิจกรรมประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติการของ
โครงการ จำนวน 5 ครั้ง ไดแก
ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 4 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 5 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังปรากฎในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงวัน เวลา และรายละเอียดเบื้องตนของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 5 ครั้ง
ที่มา : เอกสารนำเสนอในที่ประชุม โดยบริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
3. ความคิดเห็นในที่ประชุม
หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ: เห็นดวยกับแนวทางการดำเนินงาน แตอยากใหมีการศึกษาเอกสาร
เพิ่มเติมเชื่อมโยงขอความคิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ดวยโมเดลเศรษฐกิจใหมของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งถือวาเปนแนวคิดสำคัญและเกี่ยวของกับแผนแมบทนี้
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ: อยากสรางตนแบบตลาดใหเกิดขึ้น 1 ใน 5 ตลาดสาขา อาจเปนตลาดสาขา
ลำพูน เนื่องจากมีศักยภาพเพียงพอสามารถพัฒนาเปนตนแบบได
หัวหนาฝายบริหารบุคคล: หากทำเปนตลาด 6G เริ่มจากตลาดสาขาปากคลองตลาดได เพราะในปจจุบัน
มี การพัฒนาและปรับปรุง พื ้น ที่ ใหสะดวกขึ ้ น และเปนตลาดที ่ ตั้ งในกรุ งเทพมหานครซึ ่งจะง ายและสะดวกใน
การศึกษาดูงาน
ผูจัดการตลาดสาขาบางคลาและตลิ่งชัน: ตลาดสาขาแตละแหงสามารถพัฒนาได เชน ตลาดสาขาตลิ่งชัน
มีการดำเนินงานตลาดเกษตรปลอดภัยอยูแลว สามารถศึกษาดูงานและตอยอดตอได เปนตน
กลาวโดยสรุป ที่ประชุ มเห็น ดวยกับกรอบแนวคิดและวิธีการดำเนินงานที่ทีมที่ปรึ กษาเสนอ จากนั้นทีมที่
ปรึกษาจะดำเนินการเก็บขอมูลภาคสนามและวิเคราะหข อมูลดวยวิธ ีการดั งกลาว และจะนำผลการศึกษามา
นำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ตอไป
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ภาคผนวก ง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนแมบท "โครงการรวมใจ
สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดกี ินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570)
ทีมที่ปรึกษาไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) เมื่อวันจันทรที่ 28 กุมภาพันธ
2565 ผานระบบออนไลน zoom โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้
 กำหนดการ
08.45-09.00 น.
09.00-09.10 น.
09.10-10.30 น.

10.30-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธเี ปด โดย ผูบริหารองคการตลาด
Meeting ID: 964 6365 0148
Password: 644972
- “หลักการในการจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคน
ไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
- การระดมความคิดเห็นเพื่อสอบทานสถานภาพแวดลอมภายนอก-ภายใน และการ
กำหนดตำแหนงยุทธศาสตร
การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำสาระสำคัญของแผนฯ ของแผนแมบท "โครงการรวมใจ
สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การระดมความคิดเห็น (ตอ)
การจัดทำ Balanced Scorecard ในแตละประเด็นยุทธศาสตร
สรุปผลการประชุมและพิธีปด

หมายเหตุ
 กลุมเปาหมาย :
1. ผูบริหาร บุคลากรของ อต. ที่เกี่ยวของ
2. ตัวแทนหนวยงานเครือขาย โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูด ีกินดี (Go Green 6G)
3. ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
4. ตัวแทนตลาดเครือขาย
 พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
 รายละเอียดตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
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 ภาพบรรยากาศ
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 รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายศุภาโชติ มะหลีแกว
นางสมคิด สุขธาราวงศ
นางสาวอันธิกา ทองนำ
นางปราณี พุกพูน
นางสาวปุญญิศา ทองโชติ
นายศิริชัย แสงศรี
นายธนดิษฐ พวงเข็มขาว

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

นางสาวสุณัฐฐา ซื่อสัตย
นางสาวจตุพร คุมครอง
นางสาวพิชญามนต วาศกุลพิสิทธิ์
พันจาเอก เกรียง ดุสิตากุล
นางนรมน ใจการณ
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางสาวปรียารินท ประดิษฐสุขหิรัญ
นายสายันต เหินสวาง
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
นางวิไลลักษณ โลหะพรม
นางสาวอัยลดา แยมประดิษฐ
นายกฤตภาส จินดาวัลย
นายกิติพศ สุขทิพย
นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์

23. คุณธัญญากร จันทรสวาง
24. นายทศพล สมบูรณสุทธิ์
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เลขานุการองคการตลาด
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบัญชี
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายจัดหาและพัสดุ
หัวหนาฝายกฎหมาย
หัวหนาฝายวางแผนและ
งบประมาณ
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
หัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง
ผูจัดการสาขาปากคลองตลาด
ผูจัดการสาขาหนองมวง
ผูจัดการสาขาลำพูน
ผูจัดการสาขาบางคลา
กรรมการ
กรรมการ

องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด

องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
องคการตลาด
ผูจัดการสาขาตลิ่งชัน
องคการตลาด
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
ผูชวยเลขานุการ
องคการตลาด
ผูชวยเลขานุการ
องคการตลาด
ผูชวยเลขานุการ
องคการตลาด
ผูชวยเลขานุการ
องคการตลาด
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (สถ.)
ผูเชี่ยวชาญ สายงานพัฒนา
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ผูประกอบการและลูกคาสัมพันธ
ขนาดกลางและขนาดยอม
(SME)
ตัวแทนหนวยงานเครือขาย
บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษ
โครงการฯ
ไทย จำกัด
121 | หนา

122

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

25. นายสุชัย เจนพจนารถ

รองผูอำนวยการวิชาการและแผน

26. นางสาววรรณนิสา วงษพยัคฆ

หัวหนากองนโยบายและแผน
รักษาการหัวหนากองบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
ตัวแทนตลาดเครือขาย

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นายภาณุวฒ
ั น นาชะ
นางสาวอัมพิกา อยูเจริญ
นางสาวศิรินทา วาอุบล
นางสาวจิราพัชร ขำมวง
นางสาวขนิษฐา กรานเกตุ
นายอำนาจ จันทรโพธิ์พันธุ
นายสุริยา ปุนสกุล
นางสาวพรรุง พวยไพบูลย
นางประนอม มวงเมือง
นางสาวปราณี เอี่ยมสะอาด
นางมาลี บุตรดี
นางบังอร ลิ้มสมบัติ
นางสาวนวลฉวี ชูประเสริฐศิลป
นางอลิสา พันธุรัตน
นางรจนา แสงกุลัง
นายสุทธิชัย เฉลิมบุญ
นางปาลิดา วงศสุวรรณ
นายสมคิด อาแว
นางสาวอารยา ลาวงศ

46. นางสาวชุติมา เหลาหา

ตัวแทนตลาดเครือขาย

47. นายอนิวรรต พุมพวง

ตัวแทนตลาดเครือขาย

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

องคการจัดการน้ำเสีย
(อจน.)
องคการจัดการน้ำเสีย
(อจน.)
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
ตลาดสาขาบางคลา
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาลำพูน
ตลาดสาขาปากคลองตลาด
สำนักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
รอยเอ็ด
เทศบาลตำบลหนองบัวระ
เหว อ.หนองบัวระเหว
จ.ชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบัวระเหว
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
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48. นางมนทิชา วงศอนุ

ตัวแทนตลาดเครือขาย

49. นางสาวจันทกานต กิตติลาภ

ตัวแทนตลาดเครือขาย

50. คุณทัดทรวง อักษรมัต

ผูจัดการอาวุโสฝายพัฒนาและ
สนับสนุนผูประกอบการ
เจาหนาที่ฝายพัฒนาและสนับสนุน
ผูประกอบการ
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา

51. คุณธนัทสักก จีรวิภาพันธ
52.
53.
54.
55.
56.

รศ.ดร.ดำรงค วัฒนา
วาที่รอยตรีชัยรัตน อุดมเดชะ
ดร.พรมณี ขำเลิศ
นางสาวมัลลิกา แหมะหวัง
นางสาวสุภาภรณ โพธิ์งาม

เทศบาลตำบลหนองพอก
อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด
เทศบาลตำบลหนองพอก
อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

 สรุปประเด็นที่ไดจากการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการณนี้เปนการประชุมหลังจากที่ทีมที่ปรึกษาไดทำการศึกษาทบทวนขอมูลพื้นฐาน
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแมบทโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทย
อยูดีกินดี (GO GREEN 6G) จากนั้นนำขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหและสังเคราะหเชิงยุทธศาสตร วิเคราะหประเด็น
SWOT และตำแหนงยุทธศาสตร และการทาทายเชิงยุทธศาสตร ตลอดไปจนถึงการกำหนดวิสั ยทัศน พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรและคานิยมรวม
ลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการณนี้ ประกอบดวยการบรรยายหลักคิด วิธีการจัดทำยุทธศาสตร และ
นำเสนอภาพรวมผลจากการสัมภาษณโดย ดร. พรมณี ขำเลิศ และการมีสว นรวมของผูเขารวมประชุมทั้งการ
ประเมินประเด็น SWOT การระดมความคิดเห็น (Brainstorm) เพื่อกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร วิสัยทัศน
พันธกิจ คานิยมรวมกัน ระหวางการประชุมมีความคิดเห็นและประเด็นเสนอแนะที่นาสนใจ ดังนี้
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น SWOT
คุณ ขวัญใจ วรรณปานไพร เห็ นด วยกั บประเด็ น SWOT “ข อที่ 1 การผลักดัน ใหโ ครงการ Go
Green 6G สำเร็จไดโดยงาย จากการที่องคการตลาดเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย อาศัยเครือขาย
ความรวมมือ และสายสัมพันธชุมชนที่เขมแข็งทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน” และมองวามีความสำคัญมาก
คุณภัทรยุทธ กรรณสูต แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเปนโครงการ Go Green 6G วา เปนโครงการที่ดี
เครือขายใหรวมมือดีมาก ชวยขับเคลื่อนโครงการไดดี จึงเพิ่มประเด็น SWOT
ขอที่ 43 กลุมวิสาหกิจชุใชนตาง ๆ (กลุมเกษตรกรที่ผลิตสินคาปลอดภัย สาธารณสุขอำภอ/เทศบาล
อสม. กลุมโรงพยาบาล เปนตน) ใหมี่ความสนใจมีพลังสูงมาก ไดรับความเชื่อถือจากชุมชน ชวยขับเคลื่อนโครงการ
Go Green 6G
ขอที่ 44 กลุมลูกคา เขน โรงพยาบาล ซื้อสินคา Go Green 6G
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Strategic Challenge
คุณธนดิษฐ พวงเข็มขาว เสนอความคิดเห็นในประเด็นยุทธศาสตรเชิงรุกวา การ Challenge โดย
การนำเขา Metaverse จะกลายเปนการแขงขันภายใน Red Ocean ที่มีขอเสียเปรียบหรือไม ควรจะเปน Blue
Ocean ซึ่งจะเนนไปที่ความตองการของตลาดจริง ๆ จะไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรมากกวา
รองศาสตราจารย ดร. ดำรงค วัฒนา กลาวเสริมวา Go Green 6G เปน Blue ocean อยูแลว เปน
การเนนสินคาและนวัตกรรมใหม เนนสินคามีคุณภาพสูง โดย Metaverse เปนเพียงการเพิ่มชองทางในการขาย
สินคามากกวา เชน Virtual market เปนตน ซึ่งกาวหนามากกวา Facebook Tiktok ในปจจุบัน
คุ ณภัทรยุทธ กรรณสูต เสนอความคิดเห็นในประเด็นยุ ทธศาสตรเชิงรุกว า การจั ดทำกิ จกรรม
การตลาดรวมกันของเครือขาย โดยเฉพาะการสนองนโยบาย SEDZ โดยพื้นที่ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
ตนแบบ อบต. โกงธนู จังหวั ดลพบุรี (Community Lab Model for quality of life: CLM &Household Lab
Model for quality of life: HLM)
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณคาที่ตอ งการสงมอบในป 2570
คุณภัทรยุทธ กรรณสูต เสนอ Go green 6G ตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี เพื่อชีวีที่
ยั่งยืน
คุณขวัญใจ วรรณปานไพร เสนอ Go green 6G ตลาดรวมสินคาอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพันธกิจ Mission
รองศาสตราจารย ดร. ดำรงค วัฒนา เสนอวา
o ตลาด Go Green 6G เปน แหลงใหคนจับจ ายสินค าราคายอมเยา สินคามีคุณภาพ ที่ มี
ความสะดวก ปลอดภัย
o สรางความยั่งยืนของรายไดใหกับเกษตรและผูบริโภคไดรับสินคาที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง
ในราคายุติธรรม
o มองสิ่งที่ดีที่สุดใหลูกคาของตลาด Go Green 6G
o ดูแลราคาสินคาและบริการอยางเปนธรรม
คุณขวัญใจ วรรณปานไพร เสนอ มุงมั่นพัฒนาตลาดใหเปน Go Green 6G
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยม
ที่ประชุมใชคานิยม BAHT
B – Boldness เปดเผยจริงใจ
A – Accountability รับผิดชอบตรวจสอบได
H – Honesty ซื่อตรง
T – Trust เชื่อมั่น ศรัทธา
กลาวโดยสรุป ที่ประชุมเห็นชอบกับผลลัพธจากการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ จากนั้นทีมที่ปรึกษาจะผลลัพธ
ที่ได ไปดำเนินการยกรางผลผลิตของแตละยุทธศาสตร ตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI) เปาประสงค และกลยุทธ โดยการ
ใช Balanced Scorecard ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และจะนำรางดังกลาวนำเสนอ
ตอที่ประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตอไป

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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ภาคผนวก จ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของ
ทีมที่ปรึกษาไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นผูมีสวนไดสวนเสียและผูที่เกี่ยวของตอ (ราง) แผน
แมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (25662570) เมื่อวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2565 ผานระบบออนไลน zoom โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้
 กำหนดการ
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียนโดยการเขาระบบออนไลน Zoom Cloud Meetings
Meeting ID: 988 5631 4707
Password: 622759
09.00-09.15 น.
พิธเี ปด โดย ผูบริหารองคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
09.15-10.00 น.
นำเสนอสาระสำคัญ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
10.00-10.30 น.
รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย ตอ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สราง
ตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
10.30-10.45 น.
- พัก 10.45-12.00 น.
รับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย (ตอ)
12.00 น.
สรุป และ ปดการประชุม
หมายเหตุ

 กลุมเปาหมาย :
1. ผูบริหาร บุคลากรของ อต. ที่เกี่ยวของ
2. ตัวแทนหนวยงานเครือขาย โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูด ีกินดี (Go Green 6G)
3. ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
4. ตัวแทนพอคา-แมคา
5. ตัวแทนผูใชบริการตลาด
6. ตัวแทนหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
 รายละเอียดตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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 ภาพบรรยากาศ

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

 รายชื่อผูเขารวมประชุม
นายศุภาโชติ มะหลีแกว
นางสมคิด สุขธาราวงศ
นางสาวอันธิกา ทองนำ
นางปราณี พุกพูน
นางสาวปุญญิศา ทองโชติ
นายศิริชัย แสงศรี
นายธนดิษฐ พวงเข็มขาว
นางสาวสุณัฐฐา ซื่อสัตย
นางสาวจตุพร คุมครอง
นางสาวพิชญามนต วาศกุลพิสิทธิ์
พันจาเอก เกรียง ดุสิตากุล
นางนรมน ใจการณ
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางสาวปรียารินท ประดิษฐสุขหิรัญ
นายสายันต เหินสวาง
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
นางวิไลลักษณ โลหะพรม
นางสาวอัยลดา แยมประดิษฐ
นายกฤตภาส จินดาวัลย
นายกิติพศ สุขทิพย
นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์
นายธนัสสักก จีรวิภาพันธ
นายทศพล สมบูรณสุทธิ์
นส.วรรณนิสา วงษพยัคฆ
นายภาณุวัฒน นาชะ
นางสาวอัมพิกา อยูเจริญ
นางสาวขนิษฐา กรานเกตุ
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เลขานุการองคการตลาด
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบัญชี
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายจัดหาและพัสดุ
หัวหนาฝายกฎหมาย
หัวหนาฝายวางแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
หัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง
ผูจัดการสาขาปากคลองตลาด
ผูจัดการสาขาหนองมวง
ผูจัดการสาขาลำพูน
ผูจัดการสาขาบางคลา
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการสาขาตลิ่งชัน
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขทองถิ่น (สถ.)
ธ.พัฒนาวิสาหกิจ (SME) ฝายพัฒนาและสนับสนุน
บ.ผลิตภัณฑกระดาษไทย จก.(fest)
องคการจัดการน้ำเสีย (อจน.)
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
ตลาดสาขาบางคลา
ตลาดสาขาหนองมวง (รานเอกภาพ)
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43.
44.
45.
46.
47.

นางปาลิดา วงศสุวรรณ
นายวันชัย อินทคุณจินดา
นายสมเกียรติ สุขแปน
นายจำลอง นุนสำลี
นางสาวศิรินทา วาอุบล
นางพรชนิตว เพชรบุรี
นายวันชัย อินทคุณจินดา
นายทรงยศ ถาวรสาร
นายวิชุน ราชโส
นางสาวจิราพัชร ขำมวง
นางสาวอัญชลี แกวการ
นายพศิน ชีนาวุธ
นางสาวอรทัย สุดชา
นายกัณติชน สรอยสน
รศ.ดร.ดำรงค วัฒนา
วาที่รอยตรีชัยรัตน อุดมเดชะ
ดร.พรมณี ขำเลิศ
นางสาวสุพรรษา โตอารีย
นางสาวสุภาภรณ โพธิ์งาม

ตลาดสาขาลำพูน
ตลาดสาขาปากคลองตลาด
ผูใหญบาน ม.5 ต.ปลายบาง ตลาดสาขาตลิ่งชัน
ผูประกอบการแพปลา ตลาดสาขาบางคลา
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาลำพูน
ตลาดสาขาปากคลองตลาด
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
ตลาดสาขาบางคลา
ตลาดสาขาหนองมวง
ตลาดสาขาลำพูน
ตลาดสาขาปากคลองตลาด
กรมปาไม(ภาครัฐ)
บริษัท ทริปเปล ไนน ออกาไนเซอร จำกัด (เอกชน)
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา

 สรุปประเด็นที่ไดจากการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการณนี้เปนการนำเสนอรางแผนแมบทโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (GO GREEN 6G) ที่ทีมที่ปรึกษาไดจัดทำขึ้น โดยใชขอมูลจากการศึกษาทบทวนขอมูลพื้นฐาน
สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนแมบทฯ และขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหเชิง
ยุทธศาสตร ประเด็น SWOT และตำแหนงยุทธศาสตร การทาทายเชิงยุทธศาสตร ตลอดจนถึงการกำหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและคานิยมรวมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร ที่ 28 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2565 โดยมีสรุปสาระสำคัญของแผนแมบทฯ ดังนี้
 วิสัยทัศน (Vision)
“Go Green 6G เปนตลาดรวมสินคาคุณภาพ ใหประชาชนชีวิตดีมีสุข”
 ตลาดรวมสิ น ค าคุ ณภาพ หมายถึ ง สิ น ค า ทุ ก ชิ ้ น ได ผ านการรั บ รองคุ ณภาพตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของ
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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 ประชาชนชีวิตดี หมายถึง ประชาชนผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับประโยชน ทั้งที่เปนตัวเงิน (เชน
รายไดจากการคาขาย เปนตน) และไมใชตัวเงิน (เชน ความปลอดภัย ปลอดเชื้อ สภาพแวดลอมที่
ดี เปนตน)
 ประชาชนมีสุข หมายถึง ประชาชาชนผูที่สวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจในการใช หรื อรับ
บริการจากตลาด และมีสวนรวมในการสรางประโยชนแกสวนรวม
พันธกิจ (Mission statement)
“มุงมั่นพัฒนาตลาดใหเปน Go Green 6G ที่สรางความยั่งยืนของรายไดใหกับเกษตรกรและผูบริโภค
ไดรับสินคาคุณภาพสูง ราคาเปนธรรม”
โดยมีภารกิจหลัก 6 ประการ คือ สินคาปลอดภัย (G1) Green Product ราคาเปนธรรม (G2) Green
Price สถานที่พรอมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (G3) Green Place บริหารจัดการดวยเทคโนโลยี
(G4) Green Process ใชพลังงานคุมคา (G5) Green Power สรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง (G6)
Green Partnership
คุณคาหลัก (Core Values) “BAHT”
B - Boldness เปดเผยจริงใจ
A - Accountability รับผิดชอบตอสังคมและตรวจสอบได
H - Honesty ซื่อตรง
T - Trust เชื่อมั่น ศรัทธา
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางแบบอยางตลาดที่ดี ขยายผลออกไปสูตลาดชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณ ภาพจำ และประชาสัมพันธเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G
สรุปกลยุทธหลัก
 จัดทำกิจกรรม Go Green 6G ตนแบบกับเครือขายที่มีความพรอม แลวขยายผล
 อบรม ศึกษาดูงาน พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ Go Green 6G
 เร ง รั ด ปรั บ เปลี ่ ย นวั ฒ นธรรมองค ก ารให ม ี ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต การทำงานเป น องค ก ารประกอบการ
(Entrepreneur Organization)
 การจัดทำกิจกรรมการตลาดรวมกันของเครือขาย โดยเฉพาะการสนองนโยบาย SEDZ
 ขยายงาน Go Green 6G ตาม อบต. โกรงธนู จ.ลพบุรี Model ซึ่งเปนชุมชนตนแบบทำกิจกรรม
SEDZ (CLM : Community Lab Model for Quality of Life แ ล ะ HLM : Household Lab
Model)
 เรงรัดการประชาสัมพันธเชิงรุก
 จัดใหมีจุดดึงดูด เชน จุด Landmark, Magnet
 กำจัดปจจัยเสี่ยงของความปลอดภัยดานสุขภาพ
 จัดใหมี Modern Trade Go Green 6G Market ตนแบบ ที่อาศัยเทคโนโลยี Metaverse
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 จัดใหมีตลาดปรับปรุงใหม หรือสรางใหมดวยความรวมมือของเครือขาย เปนตลาดที่มีการจัดการ
น้ำเสียดีที่สุด ใชกระดาษแทนพลาสติก บริหารตลาดดีดวยองคการตลาด บริหารการเงินที่ดีจาก
SME Bank ตอบสนองนโยบายของ สถ. เปนตน
ขอมูล (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ขางตน เปนเพียงขอมูลโดยสรุปเทานั้น สามารถศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมได
จากเอกสารประกอบที่ใชในการประชุม
หลังจากการนำเสนอสรุปสาระสำคัญของแผนแมบทฯ แลว จากนั้นไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวน
ไดสวนเสีย โดยใชการตอบแบบสอบถามชองทางออนไลน (Online) ผาน Google Form และในที่ประชุมมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
 ความคิดเห็นเกี่ยวที่ประชุมตอรางแผนแมบทฯ
คุณสมเกียรติ สุขแปน กลาววา โครงการ 6G เปนโครงการที่ดี และดวยจุดแข็งตาง ๆ ขององคการ
ตลาดจะสามารถประสบความสำเร็จไดอยางรวดเร็ว เชน การเปนรัฐวิสาหกิจอยูภายใตกระทรวงมหาดไทยที่เปน
กระทรวงใหญและมีภาคีเครือขายที่เขมแข็ง รวมทั้งปจจุบันกระแสคนรักษสุขภาพมีมาก ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการ
ผลักดันโครงการ นอกจากนี้มองวา การดำเนินโครงการจะทำใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากไดดี และยินดีให
ความรวมมือดำเนินการตาง ๆ กับองคการตลาดตอไป
เลขานุการองค การตลาด กลาวถึงการดำเนินโครงการ 6G โดยสังเขป ว า ในปนี ้องค การตลาด
ตองการพัฒนาตลาดสาขาใหไดมาตรฐาน ซึ่งจะดำเนินการใหสำเร็จได จะตองไดรับความชวยเหลือจากมีสวนได
สวนเสียทุกทาน อาทิ ผูประกอบการ ผูเชา เปนตน นอกจากนี้องคการตลาดกำลังดำเนินการเขียนแผน ป 2566 ที่
จะนำเครื่องยอยสลายขยะมาปรับใชในตลาดสาขา โดยนำรอง 3 ตลาด คือ ตลาดสาขาลำพูน ตลาดสาขาบางคลา
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
รองศาสตราจารย ดร. ดำรงค วัฒนา กลาวเสริมวา การนำเครื่องยอยสลายขยะมาใชในตลาดสาขา
ถือเปนเรื่องที่ดี เปน Green Process ที่สำคัญ หากทำไดสำเร็จ สามารถตอยอดพื้นที่ใชสำหรับใหหนวยงานอื่น
ศึกษาดูงานไดดวย
ผูจัดการสาขาตลาดสาขาปากคลองตลาด กลาววา สิ่งที่ปากคลองตลาดอยากได คือ การทำปุ ย
ตามแบบตลาดดีดีมารเช เนื่องจากปากคลองตลาดมีผักที่เหลือจำนวนมาก หากนำมาใชจะไดผลลัพธที่สูง รวมถึง
อยากใหปญหาการใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของตลาดดีขึ้น เพราะโดยสวนใหญสินคาที่ขายจะเปนสินคาสด
มีความชื้นสูง การใชวัสดุนั้นยังไมสามารถตอบโจทยเทาที่ควร อีกทั้งถือวาเปนตนทุนที่สูงสำหรับผูประกอบการอีก
ดวย
ผูจัดการตลาดสาขาหนองมวง กลาววา ปจจุบันการดำเนินการของตลาด สามารถสรางรายไดใหกับ
ชุมชน ผูประกอบการไดดี หากมีการดำเนินการ 6G เพิ่มเติม จะทำใหตลาดสาขาหนองมวง เปนตลาดตนแบบใน
ภูมิภาคได
กลาวโดยสรุป ที่ประชุมเห็นชอบกับรางแผนแมบทโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยู
ดีกินดี (GO GREEN 6G) และไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ มทั้งในแบบฟอรมออนไลนและในที่ประชุม โดยทีมที่
ปรึกษาจะนำขอมูลดังกลาวไปพิจารณา ใชปรับปรุงแผนแมบทฯตอไป
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ภาคผนวก ฉ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ใหกับผูปฏิบัติ
ทีมที่ปรึกษาไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัย
ใหคนไทยอยู ดีกิน ดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ใหกั บผู ปฏิบ ัติ เมื ่อวั นศุ กรท ี่ 25 มีน าคม
2565 ผานระบบออนไลน zoom โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้
 กำหนดการ
12.45-13.00 น.
ลงทะเบียนโดยการเขาระบบออนไลน Zoom Cloud Meetings
Meeting ID: 949 8452 5635
Password: 906134
13.00-13.10 น.
พิธีเปด โดย ผูบริหารองคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
13.10-14.30 น.
นำเสนอสาระสำคัญ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
Workshop: การถายทอดแผนแมบทสูการปฏิบัติ ตามหลักบัตรคะแนนสมดุล หรือ
BSC (Balanced Scorecard)
14.30-15.45 น.
Workshop: การเชื่อมโยงระบบยุทธศาสตรสูกิจกรรมและงบประมาณ
15.45-16.00 น.
สรุป และ ปดการประชุม
หมายเหตุ

 กลุมเปาหมาย :
1. ผูบริหาร บุคลากรขององคการตลาดทีเ่ กี่ยวของ
2. ตัวแทนหนวยงานเครือขาย โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูด ีกินดี (Go Green 6G)
3. ตัวแทนตลาดสาขาทั้ง 5
4. ตัวแทนตลาดเครือขาย
 รายละเอียดตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 ภาพบรรยากาศ

]
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

นายศุภาโชติ มะหลีแกว
นางสมคิด สุขธาราวงศ
นางสาวอันธิกา ทองนำ
นางปราณี พุกพูน
นางสาวปุญญิศา ทองโชติ
นายศิริชัย แสงศรี
นายธนดิษฐ พวงเข็มขาว
นางสาวสุณัฐฐา ซื่อสัตย
นางสาวจตุพร คุมครอง
นางสาวพิชญามนต วาศกุลพิสิทธิ์
พันจาเอก เกรียง ดุสิตากุล
นางนรมน ใจการณ
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางสาวปรียารินท ประดิษฐสุขหิรัญ
นายสายันต เหินสวาง
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
นางวิไลลักษณ โลหะพรม
นางสาวอัยลดา แยมประดิษฐ
นายกฤตภาส จินดาวัลย
นายกิติพศ สุขทิพย
นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์
นายธนัสสักก จีรวิภาพันธ
นายทศพล สมบูรณสุทธิ์
นส.วรรณนิสา วงษพยัคฆ
นายภาณุวัฒน นาชะ
นางสาวอัมพิกา อยูเจริญ

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

เลขานุการองคการตลาด
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบัญชี
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายจัดหาและพัสดุ
หัวหนาฝายกฎหมาย
หัวหนาฝายวางแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
หัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง
ผูจัดการสาขาปากคลองตลาด
ผูจัดการสาขาหนองมวง
ผูจัดการสาขาลำพูน
ผูจัดการสาขาบางคลา
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการสาขาตลิ่งชัน
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขทองถิ่น (สถ.)
ธ.พัฒนาวิสาหกิจ (SME) ฝายพัฒนาและสนับสนุน
บ.ผลิตภัณฑกระดาษไทย จก.(fest)
องคการจัดการน้ำเสีย (อจน.)
ตลาดสาขาตลิ่งชัน
ตลาดสาขาบางคลา
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

นางสาวขนิษฐา กรานเกตุ
นางปาลิดา วงศสุวรรณ
นายวันชัย อินทคุณจินดา
นางสาวอุษา เนติวัชราจารย
นางวันทนา ละมอม
นายคมสันต สุระเวช
รศ.ดร.ดำรงค วัฒนา
วาที่รอยตรีชัยรัตน อุดมเดชะ
ดร.พรมณี ขำเลิศ
นางสาวสุพรรษา โตอารีย
นางสาวสุภาภรณ โพธิ์งาม

ตลาดสาขาหนองมวง (รานเอกภาพ)
ตลาดสาขาลำพูน
ตลาดสาขาปากคลองตลาด
เทศบาลนครขอนแกน จ.ขอนแกน
ฝายสาธารณสุข เทศบาล ต.หนองมวง
สาธารณสุข อ.หนองมวง
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา

 สรุปประเด็นที่ไดจากการประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการณนี้เปนการนำเสนอรางแผนแมบทโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (GO GREEN 6G) ที่ทีมที่ปรึกษาไดจัดทำขึ้น แผนแมบทสูการปฏิบัติตามหลักบัตรคะแนนสมดุล
หรือ BSC (Balanced Scorecard) การเชื่อมโยงระบบยุทธศาสตร สู กิจกรรม งบประมาณ และเปดรับฟ งความ
คิดเห็นจากผูเขารวมประชุมตอขอมูลดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) แผนแมบทสูการปฏิบัติตามหลักบัตรคะแนนสมดุล
ในการถายทอดยุทธศาสตรสูการปฏิบัติจะแสดงจุดมุงหมายทั้งในระยะยาวและระยะสั้น ซึ่งประกอบดวย
3 ประเด็นยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 สรางแบบอยางตลาดที่ดี ขยายผลออกไปสูตลาดชุมชน ยุทธศาสตรที่ 2
สร างภาพลักษณ ภาพจำ และประชาสัม พั นธเชิงรุ ก และยุ ทธศาสตร ท ี่ 3 เร งรั ดการพั ฒนาเครื อขายในการ
ขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G โดยในแตละประเด็นยุทธศาสตร จะมีการกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Objective) ตัวชี้วัด หนวยนับ และกลยุทธอยางชัดเจน ดังภาพตอไปนี้

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดการเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ที่มา : เอกสารนำเสนอในที่ประชุม โดยบริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

ภาพที่ 2 แสดงรายละเอียดการเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ที่มา : เอกสารนำเสนอในที่ประชุม โดยบริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ภาพที่ 3 แสดงรายละเอียดการเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ที่มา : เอกสารนำเสนอในที่ประชุม โดยบริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
ขอมูลขางตน เปนเพียงขอมูลโดยสรุปเทานั้น สามารถศึกษารายระเอียดเพิ่มเติมไดจากเอกสารประกอบที่
ใชในการประชุม
หลังจากการนำเสนอการถายทอดยุ ทธศาสตรสูการปฏิบัติแลว จากนั้นไดมีการรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูเขารวมประชุม โดยมีความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
2) ขอเสนอโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางแบบอยางตลาดที่ดี ขยายผลออกไปสูตลาดชุมชน
 โครงการตลาด GG6G ตนแบบขององคการตลาด
 โครงการ Mr. ประหยัด
 โครงการ Big data โครงการ GG6G
 โครงการ Green price
 โครงการรับรองมาตรฐานสินคา เชน มาตรฐาน อย., GAP เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณ ภาพจำ และประชาสัมพันธเชิงรุก
 โครงการเปดตัว แถลงขาวโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (GO
GREEN 6G)
 โครงการ Wow Wow GG6G (จัดใหมีจุดดึงดูด สราง Landmark)
 โครงการจัดใหมีเทคโนโลยีในการจัดการขยะ
 โครงการนำรอง Metaverse Go Green 6G Market
 โครงการ e-Commerce GG6G Market
ยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G
 โครงการสรางความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษา เอกชน ฯลฯ (เพื่อเพิ่มสมรรถนะใหแก
บุคลากรขององคการตลาด การใหความรูเรือ่ งผลิตภัณฑ โดย บริษัท กระดาษไทย)
 โครงการพัฒนาตลาดตามแนวทางนโยบายตาง ๆ เชน BCG Model, SEDZ เปนตน
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 โครงการสงเสริมการสรางอาชีพใหกับบุคลากรและเครือขายโครงการ GG6G
 โครงการตนแบบ G power (เริ่มจัดทำโซลาเซลล)
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคาเปาหมาย
 ปรับคาเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 1 ในมิติประสิทธิผล โดยในป 2566 คาเปาหมาย 50
100 200 400 1,000 ตามลำดับ
กลาวโดยสรุป ในที่ประชุมเห็นชอบกับสาระสำคัญของรางแผนแมบทฯ และแนวทางการนำแผนแมบ ทสู
การปฏิบัติตามหลัก BSC ของโครงการรวมใจสรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (GO GREEN 6G)
และไดรวมเสนอโครงการสำคัญในแตละยุทธศาสตร โดยทีมที่ปรึกษาจะนำขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงในรางแผน
แมบทฯ และนำเสนอรายละเอียดตอองคการตลาดตอไป

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

ภาคผนวก ช การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียด
ทีมที่ปรึกษาไดประชุมการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณารายละเอียด (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ
สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)” ระยะ 5 ป (2566-2570) ใหกับผูปฏิบัติ วัน
จันทรที่ 4 เมษายน 2565 ผานระบบออนไลน zoom โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้
 กำหนดการ
08.45-09.00 น.
ลงทะเบียนโดยการเขาระบบออนไลน Zoom Cloud Meetings
Meeting ID: 963 8745 7051
Password: 537582
09.00-09.10 น.
พิธีเปด โดย ผูบริหารองคการตลาด กระทรวงมหาดไทย
09.10-10.00 น.
นำเสนอ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดี
กินดี (Go Green 6G)”
10.00-12.00 น.
ระดมความคิดเห็นตอ (ราง) แผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยให
คนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)”
12.00 น.
สรุป และ ปดการประชุม
หมายเหตุ
 กลุมเปาหมาย : คณะทำงานโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
 รายละเอียดตางๆ อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 ภาพบรรยากาศ
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 รายชื่อผูเขารวมประชุม
1.

นายวิทยา ทรัพยเย็น

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นางสมคิด สุขธาราวงศ
นางสาวอันธิกา ทองนำ
นางปราณี พุกพูน
นางสาวปุญญิศา ทองโชติ
นายศิริชัย แสงศรี
นายธนดิษฐ พวงเข็มขาว
นางสาวสุณัฐฐา ซื่อสัตย
นางสาวจตุพร คุมครอง
นางสาวพิชญามนต วาศกุลพิสิทธิ์
พันจาเอก เกรียง ดุสิตากุล
นางนรมน ใจการณ
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางสาวปรียารินท ประดิษฐสุขหิรัญ
นายสายันต เหินสวาง
นายภัทรยุทธ กรรณสูต
นางขวัญใจ วรรณปานไพร
นางวิไลลักษณ โลหะพรม
นางสาวอัยลดา แยมประดิษฐ
นายกฤตภาส จินดาวัลย
นายกิติพศ สุขทิพย
รศ.ดร.ดำรงค วัฒนา
วาที่รอยตรีชัยรัตน อุดมเดชะ
ดร.พรมณี ขำเลิศ
นางสาวสุพรรษา โตอารีย
นางสาวสุภาภรณ โพธิ์งาม

บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

รองผูอำนวยการองคการตลาดทำการแทน
ผูอำนวยการองคการตลาด
หัวหนาฝายตรวจสอบภายใน
หัวหนาฝายบัญชี
หัวหนาฝายการเงิน
หัวหนาฝายจัดหาและพัสดุ
หัวหนาฝายกฎหมาย
หัวหนาฝายวางแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายติดตามและประเมินผล
หัวหนาฝายบริหารความเสี่ยง
ผูจัดการสาขาปากคลองตลาด
ผูจัดการสาขาหนองมวง
ผูจัดการสาขาลำพูน
ผูจัดการสาขาบางคลา
กรรมการ
กรรมการ
ผูจัดการสาขาตลิ่งชัน
หัวหนาฝายประชาสัมพันธ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
ทีมที่ปรึกษา
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การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

 สรุปประเด็นที่ไดจากการประชุม
การประชุมเชิงปฏิ บั ติการณ นี้เปนการพิ จารณารายละเอี ยดรางแผนแม บทโครงการรวมใจสร างตลาด
อาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (GO GREEN 6G) ที่ทีมที่ปรึกษาไดสรุปผลจากการระดมความคิดเห็นในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถายทอดรางแผนแมบทฯ เมื่อวันศุกร ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สรุปสาระสำคัญของแผนแมบทฯ
 วิสัยทัศน (Vision)
“Go Green 6G เปนตลาดรวมสินคาคุณภาพ ใหประชาชนชีวิตดีมีสุข”
 ตลาดรวมสิ น ค าคุ ณภาพ หมายถึ ง สิ น ค า ทุ ก ชิ ้ น ได ผ านการรั บ รองคุ ณภาพตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของ
 ประชาชนชีวิตดี หมายถึง ประชาชนผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับประโยชน ทั้งที่เปนตัวเงิน (เชน
รายไดจากการคาขาย เปนตน) และไมใชตัวเงิน (เชน ความปลอดภัย ปลอดเชื้อ สภาพแวดลอมที่
ดี เปนตน)
 ประชาชนมีสุข หมายถึง ประชาชาชนผูที่สวนไดสวนเสียไดรับความพึงพอใจในการใช หรื อรับ
บริการจากตลาด และมีสวนรวมในการสรางประโยชนแกสวนรวม
 พันธกิจ (Mission statement)
“มุงมั่ นพัฒนาตลาดใหเปน Go Green 6G ที่สร างความยั่ งยืนของรายไดใหกับ เกษตรกรและ
ผูบ ริโภคไดรับสินคาคุณภาพสูง ราคาเปนธรรม”
โดยมีภารกิจหลัก 6 ประการ คือ สินคาปลอดภัย (G1) Green Product ราคาเปนธรรม (G2)
Green Price สถานที ่ พร อมและเป น มิ ตรกั บ สิ ่ ง แวดล อม (G3) Green Place บริ ห ารจั ดการดว ย
เทคโนโลยี (G4) Green Process ใชพลั งงานคุม คา (G5) Green Power สร างเครื อขายชุมชนให
เขมแข็ง (G6) Green Partnership
 คุณคาหลัก (Core Values) “BAHT”
B - Boldness เปดเผยจริงใจ
A - Accountability รับผิดชอบตอสังคมและตรวจสอบได
H - Honesty ซื่อตรง
T - Trust เชื่อมั่น ศรัทธา
 โครงการสำคัญในแตละประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางแบบอยางตลาดที่ดี ขยายผลออกไปสูตลาดชุมชน
1.1 โครงการตลาด GG6G ตนแบบขององคการตลาด (มีครบทั้ง 6G)
1.2 โครงการสรางเครือขายตลาดชุมชนมาตรฐาน GG6G
1.3 โครงการถายทอดความรูหลักเกณฑของตลาด GG6G ไปยังตลาดชุมชน
1.4 โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสู GO Green 6G
1.5 โครงการปรับปรุง/สรางตลาดใหม (ตนแบบ Green Place)
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางภาพลักษณ ภาพจำ และประชาสัมพันธเชิงรุก
2.1 โครงการเปดตัว แถลงขาวโครงการ Go Green 6G
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด

141 | หนา

142

การจัดทำแผนแมบท "โครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)" ระยะ 5 ป (2566-2570)

2.2 โครงการจัดใหมีเทคโนโลยีในการจัดการขยะ (โดยนํารองที่ 3 ตลาด ไดแก สาขาลำพูน สาขา
บางคลา สาขาตลิ่งชัน)
2.3 โครงการ e-Commerce GG6G Market
2.4 โครงการนํารอง Metaverse Go Green 6G Market
2.5 โครงการพัฒนาการจัดทำรานตนแบบ โดยดึงสินคาคุณภาพจากธุรกิจภายนอกเขามาภายใน
รานมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 3 เรงรัดการพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการ Go Green 6G
3.1 โครงการพั ฒ นาตลาดตามแนวทางของนโยบายรั ฐบาล เช น SEDZ หรื อ BCG Model
เปนตน
3.2 โครงการสงเสริมการสรางอาชีพใหกับบุคลากรและเครือขายของ GG6G
3.3 โครงการ Green Partnership
3.4 โครงการตนแบบ Green Power
3.5 โครงการพัฒนาบุคลากรของตลาด GG6G โดยอาศัยความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ เชน
สถาบันการศึกษา เอกชน เปนตน
2. อภิปรายและรับฟงความคิดเห็นจากที่ประชุมตอรางแผนฯ
Q: ยุทธศาสตรที่ 1 ที่จะมีการลงพื้นที่ในป 2566 50 แหง เปนการลงพื้นที่แบบใด เปนภาคเอกชน
หรือภาครัฐไดใชหรือไม จำเปนตอง MOU หรือไม หรือแคประสานงานอยางไรเพิ่มเติม
A: เปนไดทั้งภาครัฐและเอกชน (นับทุกตลาดที่เขาไปศึกษาดูงานเพื่อสรางเปนเครือขาย) ในสวนของ
การการดำเนินการจะตองมีการออกแบบกิจกรรมของโครงการเพิ่มเติมเสียกอน จึงจะดำเนินการได
อาจมี 4 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นตอนการเตรียมการ (เตรียมรายชื่ อกลุมตลาดเป าหมาย ทำหนังสือเชิญชวน เสนอ
รายละเอียดตาง ๆ)
2) ขั้นตอนการดำเนินการ ตามเกณฑมาตรฐาน 6G โดยมีคะแนนหรือรางวัล เพื่อชักชวนให
รวมโครงการ
3) ขั ้ น ตอนการประเมิน จั ด ให ม ี ก ารประเมิ นตนเอง และเก็ บ ข อมู ล เป นคะแนน เพื่ อใช
ประกอบการแจกรางวัล
4) ขั้ นตอนการปรับปรุ ง โดยเปน การมอบรางวั ล และเสนอแนะใหปรั บปรุ งแตล ะตลาด
อยางไร
ตัวอยางเกณฑตลาดมาตรฐาน : ตลาดสามารถแยกขยะไดตามมาตรฐานตามแบบที่ศึกษาดูงาน
อบต.โกงธนู
Q: เกณฑตลาดมาตรฐานตองทำขึ้นใหม หรืออางอิงเกณฑของสาธารณสุข
A: เกณฑมีอยูในคูมือที่เปนมาตรฐานอยูแลว แตอาจเพิ่มเติมเกณฑเฉพาะเรื่อง เชน อาหารและยาใช
เกณฑของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากเปนอาหารใหใชเกณฑสาธารณสุข หาก
เป น สิ น ค า เกษตรให ใช GAP หากเป น สิ น ค า อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส ต อ งใช เ กณฑ การรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ดังตัวอยางตอไปนี้
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ตัวอยาง การกำหนดมาตรฐานสินคาภายในตลาด
ที่มา: Facebook Page กาดแมโจ2477

Q: โครงการพัฒนาบุคลากรของตลาด GG6G จะดำเนินการอยางไร
A: การใหความรูบุคลากรขององคการตลาด อาจเชิญผูเชี่ยวชาญจากเครือขายตาง ๆ มาอบรม ให
ความรูในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับกิจกรรมและหัวขอที่จะใหความรู
กลาวโดยสรุป ที่ประชุมเห็นชอบกับรายละเอียดของรางแผนแมบทฯ และโครงการสำคัญที่นำเสนอในที่ประชุม
เชิงปฏิบ ัติการนี้ จากนั้นทีมที่ปรึกษาจะสงรายงานแสดงรายละเอียดทั้งหมดใหแกองคการตลาด เพื่อนำแผน
ดังกลาวไปใชและขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตอไป
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ภาคผนวก ซ ศึกษาดูงาน ณ ตลาด ดีดีมาเช ปทุมธานี
ทีมที่ปรึกษาและผูบ ริหารองคการตลาดไดลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “ตลาดตนแบบ ตลาดในฝน ตาม
มาตรฐาน 6G” ณ ตลาดดีดี มารเช รังสิต - นครนายก 68 คลอง 3 ปทุมธานี เมื่อวันเสารที่ 19 มีนาคม
2565 โดยตลาดแหงเปนตลาดยุคใหม ใสใจสิ่งแวดลอม มีการนำนวัตกรรมมาชวยในการกำจัดขยะที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ดวยระบบการกำจัดเศษอาหารดวยเทคโนโลยีชีวภาพ ในการยอยสลายที่สามารถลดปริ มาณ
ขยะไดถ ึง 90% เครื่องกำจัดขยะเศษอาหารเปนปุยภายใน 24 ชั่ว โมง ยอยสลายดวยกระบวนการทาง
ธรรมชาติจากจุลินทรียสายพันธุคัดเฉพาะ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปลอดภัย นอกจากนี้ ธุรกรรมของตลาดแหง
นี้ดำเนินการแบบ “ตลาดไรเงินสด สมบูรณแบบ” ซึ่งเปนตนแบบของตลาดไรเงินสด ที่สมบูรณแบบ โดย
รวมมือกับธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ใช QR Code เพื่อชำระคาอาหารไดทันที พรอมมีการจูงใจดวยการ
จัดโปรโมชั่น เงินคืนกลับ ประหยัดเงินเพิ่ม ขึ้น ทำใหผูใชบริการมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยมีภ าพ
บรรยากาศดูงาน ดังนี้
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ภาคผนวก ฌ ศึกษาดูงาน ณ อบต. โกงธนู ตำบลโกงธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทีมที่ปรึกษาและผูบริหารองคการตลาดไดลงพื้นที่ศึกษาชุมชนตนแบบการขับเคลื่อนแนวทางเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ดวยโมเดลเศรษฐกิจใหม เพื่อมุงหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ณ องคการบริหารสวนตำบลโกงธนู ตำบลโกงธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามภารกิจ Go Green 6G เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีภาพบรรยากาศ ดังนี้
 กำหนดการ
09.00 น.
09.30 น.
10.00 น.

12.00 น.

คณะเดินทางถึง อบต.โกงธนู
ทานนายก อบต.โกงธนู บรรยายสรุป ชุมชนตนแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เยี่ยมชมฐานที่ 1 ชุมชนตนแบบเพื่อความยั่งยืน “บวร” Change For Good
เยี่ยมชมฐานที่ 2 BCG Model การลดการใชพลังงานการหมุนเวียน
เยี่ยมชมฐานที่ 3 บานนี้มีรักปลูกผักกินเอง”พืชผักสวนครัวรั้วกินได”
เยี่ยมชมฐานที่ 4 การบริการจัดการขยะตามหลก Go Green 6 G
สรุป และ ปดการประชุม
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ภาคผนวก ญ หลักเกณฑ/คุณสมบัติ ของตลาดตนแบบ (Go Green 6G)
ตลาดตนแบบ (Go Green 6G) เปนความมุงหมายของ อต. ตามแผนยุทธศาสตรและนโยบายของ
คณะกรรมการองคการตลาดและกระทรวงมหาดไทย ใหตลาดมีความปลอดภัย เพื่อใหคนไทยอยูดีกินดี เริ่ม
จากตลาด Go Green 6G เดิมที่เนนความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารเปนหลัก และพัฒนา เพื่อกาว
เขาสู Zero Carbon & Zero Food Waste มาตราการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) รวมถึงตองบูรณาการเรื่อง เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) หรือ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตามยุทธศาสตรของประเทศและยุทธศาสตร
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดวยมาตรฐาน 6G เปนตลาดตนแบบ (Go Green
6G) ดวยหลัก 6G หรือ ครอบคลุม 6 มิติ ดังนี้
 มิติที่ 1 สินคาปลอดภัย (G1)
 มิติที่ 2 ราคาเปนธรรม (G2)
 มิติที่ 3 สถานที่พรอมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (G3)
 มิติที่ 4 บริหารจัดการดวยเทคโนโลยี (G4)
 มิติที่ 5 ใชพลังงานคุมคา (G5)
 มิติที่ 6 สรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง (G6)
หลักเกณฑ/คุณสมบัติ
1. มิตทิ ี่ 1 สินคาปลอดภัย (G1) Green Product
สินคาที่อยูในตลาดของโครงการ Go Green 6G จะตองเปนสินคาที่ปลอดภัย ซึ่งจะตองมีการ
ตรวจสารปนเปอน 6 ชนิดดังนี้
1. สารฟอรมาลิน (Formalin) หรือน้ำยาดองศพเปนสารอันตรายที่แมคาบางราย นำมาใชราด
อาหารสดเพื่อใหคงความสดอยูไดนาน ไมบูดเนางายอาหารที่มักพบ ผักสดตางๆ อาหารทะเล
สด และเนื้อสัตวสด เปนตน
2. สารกันรา หรือสารกันบูด เปนกรดที่มีอันตรายตอรางกายมาก ซึ่งผูผลิตอาหารบางรายนำมา
ใสเปนสารกันเสียในอาหารแหง เพื่อปองกันเชื้อราขึ้น อาหารที่พบ ไดแก น้ำผักดอง น้ำดอง
ผลไม แหนม หมูยอ เปนตน
3. สารบอแรกซ เปนสารที่ใชในอุตสาหกรรม เชน ทำแกว เพื่อทำใหทนความรอน เปน สาร
ประสานในการเชื่อมทอง เปนสารหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในแปงทาตัว เปนตน แต
แมคามักนำมาผสมในอาหาร เพื่อใหอาหารมีความกรอบ คงตัวไดนาน ไมบูดเสียงาย อาหารที่
มักพบวามีสารบอแรกซ ไดแก หมูบด ลูกชิ้น ทอดมัน หมูสด เนื้อสด ไสกรอก ผลไมดอง
ทับทิมกรอบ ลอดชอง เปนตน
4. สารฟอกขาว หรือผงซักมุง หรื อ สารโซเดียมไฮโดรซัล ไฟต (Sodium Hydrosulfite) เปน
สารเคมีที่ใชฟอก แห อวน แตแมคาบางรายนำมาใชฟอกขาวในอาหาร เพื่อใหอาหารมีสีขาว
ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ อาหาร ที่มักพบไดแก ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพราว กระทอน
หนอไมดอง น้ำตาลมะพราว ทุเรียนกวน เปนตน
5. ยาฆาแมลง หรือ สารเคมีสำหรับกำจัดแมลงซึ่งเกษตรกรบางคนใชในปริมาณมากเกินไป จน
ทำใหอาจตกคางมากับผัก หรือผลไมสด ปลาแหง
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6. สารเรงเนื้อแดง (ซาลบูทามอล) ในทองตลาดผูบริโภคเคยเห็นหมูเนื้อแดงซึ่งมีแตเนื้อลวนๆ ไม
มีมันเลย ซึ่งมาจากความตองการของผูบริโภค ที่ตองการเนื้อแดงลวนๆ ไมมีมันเลย ผูเลี้ยงจึง
ใหหมูกินสารเคมี คือ ซาลบูตามอล เปนยาสำคัญที่ใชในผูปวยที่เปนโรคหอบหืด ชวยในการ
ขยายหลอดลม และมีฤทธิ์ชวยกระตุนการเตนของหัวใจ เมื่อมีการนำสารซาลบูตามอลไปใช
เรงเนื้อแดงในหมู โดยใหหมูกินสารนี้ เมื่อตกคางมาถึงผูบริโภค อาจมีผลขางเคียงทำใหมี
อาการมือสั่น กลามเนื้อกระตุก ปวดศีรษะ หัวใจเตนเร็วผิดปกติ กระวนกระวาย วิงเวียน
ศีรษะ บางรายมีอาการเปนลม คลื่นไสอาเจียน เปนอันตรายมากสำหรับผูที่เปนโรคหัว ใจ
ความดันโลหิตสูง ผูปวยเบาหวาน หญิงมีครรภ
2. มิติที่ 2 ราคาเปนธรรม (G2) Green Price
ราคาสินคาในตลาดที่เขา รวมโครงการ Go Green 6G จะตอ งมีราคาที่เปนธรรม และราคา
ยุติธรรม ผูอุปโภคและผูบริโภคสมประสงค
ราคาที่เปนธรรม เปนหนึ่งในแนวทางปฏิบัติของการคาที่เปนธรรม โดยราคาซื้อขายสินคาควรจะ
สะทอนตนทุนการผลิตและคาครองชีพของผูผลิต ที่ชวยใหผูผลิตสามารถมีชีวิตความเปนอยูตามสมควรแก
อัตภาพ นอกจากราคาที่เปนธรรมแลว การคาที่เปนธรรมยังครอบคลุมถึงการมีเงื่อนไขทางการคาอยางเปน
ธรรมดวย ไดแก การชำระคาสินคาลวงหนา และการมีความสัมพันธทางการคาในระยะยาว
ราคา (Price) การกำหนดราคาขายเปนสิ่งหนึ่งดึงดูดความสนใจจากลูกคาและเปนการตอสูกับ
คูแขงในตลาดเดียวกันโดยทั่วไปหลักการตั้งราคาขายมีที่มาที่ไปจากหลายทาง อาทิ เชน การตั้งราคาขายโดย
เอาลูกคาเปนตัวตั้ง เชน ขอมูลจากการสำรวจตลาดซึ่งอาจจะใชแบบสอบถามเปนตน การตั้งราคาขายตาม
ผลิตภัณฑชนิดเดียวกันในตลาด หมายถึงการตั้งราคาขายตามคูแขงในตลาดซึ่งเราตองคำนวณตนทุนของเราให
ละเอียดเพราะปกติแลวสินคาที่อยูในตลาดมากอนจะมีตนทุนต่ำและสามารถตั้งราคาต่ำเพื่อดึงดูดลูกคา หาก
เราไปตั้งราคาตามคูแขงโดยไมคำนึงถึงตนทุนที่แทจริงของเราอาจจะทำใหไดกำไรนอยหรืออาจจะถึงขั้นขาดทุน
เลยก็เปนได แตหากเราเลือกใชวิธีตั้งราคาตามตลาดแลวนั้น เราก็จำเปนตองหาทางลดตนทุนในการผลิตลงเพื่อ
ทำใหเกิดกำไรและธุรกิจอยูรอด การตั้งราคาตามตนทุนที่แทจริงและกำไรที่เราตองการ วิธีนี้เปนวิธีที่ต อง
คำนวณหาตนทุนที่แทจริงของผลิตภัณฑที่เราจะจำหนาย เชน ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนคาแรง ตนทุนคาขนสง
และตนทุนคาสาธารณูปโภคเปนตน แตหากราคาที่ออกมาสูงกวาราคาตลาดก็อาจจะไมดึงดูดความสนใจเทาใด
นัก จึงควรพิจารณาเรื่องการโฆษณาและสรางภาพลักษณที่ดี เพื่อดึงดูดลูกคาวาสินคาของเราแมราคาสูงกวา
ตลาดแตทรงคุณคา การตั้งราคาตามปริมาณที่ซื้อ เชนถาซื้อ 1 ชิ้นราคา 35 บาท หากซื้อ 3 ชิ้นจะไดในราคา
100 บาท ทำใหมีโอกาสที่ลูกคาจะซื้อในปริมาณมากขึ้นเนื่องจากเห็นวาซื้อมากจะไดราคาที่ถูกกวาการตั้ง
ราคาเดียวทั้งราน เชนในรานที่ขายทุกอยาง 20 บาท มีผลทำใหลูกคารูสึกวาราคาไมแพง ซื้องายไมตองคิด
อะไรมาก
ทั้งนี้กลยุทธดานการกำหนดราคาอาจจะมีมากกวาที่นำเสนอโดยผูคาขายสามารถประยุกต ผสมผสานได
ตามความเหมาะสมกับแตละธุรกิจ
3. มิติที่ 3 สถานที่พรอมและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (G3) Green Place
ตลาดเครือขาย Go Green 6G จะตองมีการจัดการสถานที่ตลาดที่ดูดี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
การพัฒนาอาคารของตลาดตองเนนการประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมุงหวัง
ที่จะพัฒนาคุณภาพชีว ิตของทุกคนใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีความสุขในการมาจับจายที่ตลาด และมี
จิตสำนึกดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
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ระบบพลังงานโซลาเซลลเปนหนึ่งตัวอยางของรูปแบบที่ผูประกอบการตลาดสามารถนำมาใชใน
กิ จ การตลาด หรื อ สามารถนำมาปรั บ ใช ใ นกิ จ กรรมต า งๆ เช น จั ด ให ม ี ส ถานที ่ จ ั ด จอภาพหรื อ บอร ด
ประชาสัมพันธใหคะแนนความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่ เกี่ยวกับอาหาร ผลิตผลเกษตรปลอดภัย เปนตน
4. มิติที่ 4 บริหารจัดการดวยเทคโนโลยี (G4) Green Process
ตลาดเครือขาย Go Green 6G จะตองมีระบบการบริหารจัดการตลาดที่ทันสมัยดวยเทคโนโลยีส
ใยใหม เชน ระบบบัญชีที่ทันสมัย
เทคโนโลยีก ารบริห ารจัด การตลาด เปนเครื่องมือเพื่อใชใ นพัฒนาตลาด ทั้ง ในเรื่อ งพั ฒ นา
ผลิตภัณฑตลอดจนสรา งโปรแกรมทางตลาดที่ ดี อันจำเปนตองใชสารสนเทศเขา มาชว ยดวย เพราะใน
ปจจุบัน ตลาดมีขนาดใหญขึ้น ผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น สงผลใหวิธีตลาดมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น และ
ธุรกิจก็ยังจำเปนตองเผชิญหนากับสภาพแวดลอม ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วรวมทั้งแขงขันสูงมาก
ขึ้น เพราะฉะนั้น การใชสารสนเทศอันทันสมัยจึงมีความจำเปนอยางมหาศาล
5. มิติที่ 5 ใชพลังงานคุมคา (G5) Green Power
ตลาดเครือขาย Go Green 6G จะตองมีการใชพลังงานอยางฉลาดในการจัดการตลาด เชน การ
จัดการขยะในตลาดใหเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึง Zero Carbon เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนพลังงานอยาง
คุมคา
การแปรรูปขยะมูลฝอยไปเปนพลังงานความรอนโดยใชเตาเผา (Incineration)
Incineration คือ การเผาขยะในเตาที่ไดมีการออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อใหเขากับลักษณะสมบัติของ ขยะ คือมี
อัตราความชื้นสูง และมีคาความรอนที่แปรผันได การเผาไหมจะตองมีการควบคุมที่ดีเพื่อจะปองกันไมใหเกิด
มลพิษและการรบกวน ตอสิ่งแวดลอม เชน กาซพิษ เขมา กลิ่น เปนตน กาซซึ่งเกิดจากการเผาไหมจะไดรับการ
กำจัดเขมาและอนุภาคตามที่กฎหมายควบ คุม กอนที่จะสงออกสูบรรยากาศ ขี้เถาซึ่งเหลือจากการเผาไหม ซึ่ง
มีปริมาตรประมาณ 10% และน้ำหนักประมาณ 25 ถึง 30% ของขยะที่สงเขาเตาเผา จะถูกนำไปฝงกลบหรือ
ใช เ ปน วัสดุป ูพื้น สำหรับการสรา งถนน สว นขี้เถา ที่มีสว นประกอบของโลหะอาจถูกนำกลับ มาใชใหมได
นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่มีปริมาณขยะอยูมาก สามารถที่จะนำพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาขยะมาใชใน
การผลิตไอน้ำ หรือทำน้ำรอน หรือผลิตกระแสไฟฟาได
การผลิตพลังงานใชเองจากพลังงานทดแทน Zero Carbon
o ติดตั้งโซลารเซลลหรือกังหันลม เพื่อผลิตพลังงานไฟฟาใชเอง และมีการจัดเก็บขอมูลพ
ลังงานที่ผลิตไดอยางสม่ำเสมอ
o ติดตั้งแผงสะสมพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย (Solar Collector) เพื่อใชในการ
ผลิตน้ำรอน
o มีผูรับผิดชอบในการบํารุงรักษาระบบผลิตพลังงานใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ
o ดานการบริหารจัดการ เชน การติดตั้งมิเตอรและ/หรือระบบบันทึกการผลิตพลังงานของ
ระบบ และตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณอยางสม่ำเสมอ
o มีผูรับผิดชอบประจําสําหรับดูแลระบบผลิตพลังงานใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ เปนตน
การใชน้ำ
o ดานการบริหารจัดการ เชน การติดตั้งมิเตอรน้ำยอยและระบบการบันทึกขอมูลติดตาม
ดัชนีการใชน้ำอยางสม่ำเสมอ การตั้งเปาหมายการประหยัดน้ำขององคกร
o มีแหลงกักเก็บน้ำฝนเพื่อนํามาใชแทนน้ำประปา
o ดานอุปกรณ เ ชน เลือกใชอุปกรณประหยัดพลังงานน้ำ
o มีผูรับผิดชอบประจําสําหรับดูแลระบบ เปนตน
บริษัท กอ เกิด ผล จำกัด
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การจัดการน้ำเสีย
o ดานขอกําหนด/กฎหมาย เชน คุณภาพน้ำทิ้งตองไมเกินที่กฏหมายกําหนด
o ดานการบริหารจัดการ เชน สําหรับโรงอาหารภายในอาคาร ควรมีบอ ดักไขมัน
6. มิติที่ 6 สรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง (G6) Green Partnership
ตลาดเครือขาย Go Green 6G จะอาศัยเครือขายชุมชนทรงพลังในการดำเนินการเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
การบริหารเครือขายเพื่อความยั่งยืน
o การสรางความรวมมือ (Collaborating) ในเครือขาย เพื่อกระจายอำนาจ โดยการชวย
สรางศักยภาพของเครือขายที่เปนคูความรวมมืออื่น เพื่อผลประโยชนและเปาหมาย
รวมกัน (Core objectives/ values) ทั้งการรวมรับรูรวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมลง
มือกระทำ เพื่อชวยสรางสถานะที่เทาเทียมในความเปน “หุนสวน” ของเครือขาย
o การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ (trust) ความไววางใจไดมาจากความยุติธรรม (Fairness)
การทำใหเกิดสถานะที่เทาเทียมกัน และการกระจายผลประโยชนที่เทาเทียมกัน
o สื่อสารอยางเปดเผยและซื่อสัตย ทุกกลุมเครือขายตองการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผู
ที่จะสรางใหเครือขายเกิดขึ้นได ตองสรางความไวว างใจผานการกระทำและคำพูด
เปดเผยตนเองหรือเปดเผยความคิดความรูสึก ขอมูลของตนเองตอผูอื่น รวมทั้งให
ขอเสนอแนะอยางเปดเผย
เครือขาย 5 ฝายของ Go Green 6G
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูมีหนาที่ในการสงเสริมและสนับ สนุนการบริหาร
จัดการตลาดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีบทบาทในโครงการ Go Green 6G ดังนี้
o สงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมโครงการ เพื่อประเมินพัฒนา
ตลาดในความรับผิดชอบใหมีคุณภาพตามเกณฑการประเมิน
o ประชาสัมพันธการถอดบทเรียนและองคความรูของตลาดที่ประสบความสำเร็จใน
การเขารวมโครงการ เพื่อถายทอดไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
 องคการตลาด เปนผูมีองคความรูดานการจัดจำหนายสินคา การระบายสินคา และการ
บริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีบทบาทในโครงการ Go
Green 6G ดังนี้
o ยกระดับตลาดเกษตรปลอดภัยใหมีมาตรฐานสูงขึ้นไปสูตลาดสีเขียวหรือ Green
Market เพื่อผลักดันสินคา เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยและสินคา แปรรู ป
ทางการเกษตรใหมีชองทางกระจายสูทองตลาด เปนการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน
เสริมสรางความเขมแข็ง ยั่งยืนใหแกเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของประชารัฐ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
o รณรงคงดใชโฟมและพลาสติกในการบรรจุอาหารหรือสินคาในตลาดเพื่อลดปญหา
ขยะและเพื่อสงเสริมใหตลาดตางๆ ที่เขารวมโครงการ เปนตนแบบที่สงเสริมการใช
วัสดุจากธรรมชาติในการบรรจุผลิตภัณฑ อาหารหรือสินคา และเปนจุดเดน ของ
จังหวัด
o สงเสริมการประกอบอาชีพดานการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑจากธรรมชาติในจังหวัดตางๆ
เพื่อสง เสริมการใชเ ทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตวัสดุบ รรจุภั ณฑ ที่ มี ค วาม
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ปลอดภัยมาใชในการหีบหอสินคาอาหารใหคงความสดใหม สะอาด กอนที่จะมีการ
กระจายสินคาไปสูผูบริโภคหรือลูกคาตอไป
 องคการจัดการน้ำเสีย เปนหนวยงานในการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัด
น้ำเสียรวมทั้งบริการหรือกิจการตอเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอยางมีประสิทธิภาพใน
เชิงเศรษฐกิจ โดยมีบทบาทในโครงการ Go Green 6G ดังนี้
o ใหคำปรึกษาแนะนำตามหลักวิชาการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
o ดำเนินการเกี่ยวกับการนำน้ำเสียกลับมาใชประโยชนใหมและการผลิตพลังงานจาก
น้ำเสีย
o แกปญหาเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย เปนสถาบันการเงินที่
ชวยเหลือและสนับสนุนในเรื่องของแหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการเพื่อเปนการเสริมสภาพ
คลองทางดานการเงินของกิจการ โดยมีบทบาทในโครงการ Go Green 6G ดังนี้
o ใหการสงเสริม สนับสนุน ผูประกอบการ SMEs กลุมเปาหมายในการเขาถึงแหลง
เงินทุน โดยการใหสินเชื่อ การรวมลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ และการหา
ชองทางการตลาด เพื่อเปนการพัฒนา สงเสริมชวยเหลือสนับสนุนการจัดตั้ง การ
ดำเนินงาน การขยาย หรือปรับปรุงกิจการ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม
o สนับสนุนผูประกอบการ SMEs ใหไดรับการพัฒนาดานตางๆ เชน ดานผลิตภัณฑ
ดานการจัดการ ดานการตลาด ดานเทคโนโลยี ดานนวัตกรรม ดานชองทางการจัด
จำหนาย และดานระบบขนสง
o เพื่อประชาสัมพันธโครงการความรวมมือ และกิจ กรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนต อ
ผูประกอบการ SMEs
 บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด ผูผลิตบรรจุภัณฑอาหารปลอดภัยเฟสท บรรจุภัณฑ
อาหารทางเลือกของผูประกอบการรานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยมีบทบาทในโครงการ Go Green 6G ดังนี้
o สนับ สนุนผูป ระกอบการ SMEs ดา นอาหาร ใหไดรับ การพัฒนาความรูดานการ
เลือกใชบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับประเภทของอาหาร เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
สินคาอาหารของผูประกอบการ และสงเสริมใหผูบริโภคไดใชบรรจุภัณฑที่ปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
o สนับสนุนผูประกอบการ SMEs ใหมีความรูความเขาใจในการทำธุรกิจภายใตแนวคิด
เศรษฐกิจ หมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อ ใหผูป ระกอบการสามารถใช
ทรัพยากรที่มีอยางคุมคา เปนการยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจ เสริมสรางความ
เขมแข็งอยางยั่งยืนใหกับตลาดและหนวยงานผูเกี่ยวของทุกฝาย
o รวมประชาสัมพันธโ ครงการความรว มมือ และกิจ กรรมอื่นๆ ที่เปนประโยชนต อ
ผูประกอบการ SMEs ดานอาหาร
โดยทั้งหาฝายเปนผูมีภารกิจ อำนาจ หนาที่และกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงเกื้อกูลกัน และไดมีการลง
นามบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ รวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green
6G) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาตลาดใหเปนตลาดรักษโลก ซึ่งประกอบ
ไปดวย หลักเกณฑดังตอไปนี้
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1. หลักเกณฑเกี่ยวกับสินคาเกษตรปลอดภัย
2. หลักเกณฑทางดานสุขอนามัยของตลาดและสินคา
3. หลักเกณฑการรณรงคและตอยอดใหใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (No Foam)
โดยมีเปาหมายเพื่อเปนการพัฒนาตลาดเครือขายที่เขารวมโครงการฯ ดวยการสงเสริมและสนับสนุน
การใหความรูแกผูประกอบการในเรื่องตลาดสีเขียว หรือ Green Market และรวมประเมินการพัฒนาและ
ยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและเปนการลดมลภาวะ จากพลาสติกที่ยอย
สลายยาก อีกทั้งยังเปนการสรางรายไดใหแกเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และสราง สุขภาพที่ดีใหแก
ผูบริโภค
 ป 2562 จำนวน 35 ตลาด
 ป 2563 จำนวน 55 ตลาด
 ป 2564 จำนวน 75 ตลาด
 ป 2565 จำนวน 100 ตลาด
วัตถุประสงคของความรวมมือ
1. เพื่อสงเสริมตลาดในกำกับดูแลของ อต. โดยการพัฒนาตลาดใหเปนตลาดมาตรฐานทาง
การเกษตรของชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน และสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย
2. เพื่อเพิ่มชองทางการจัดจำหนายและการระบายสินคาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อเปนกลไกในการสนับสนุนภาครัฐในการแกไขปญหาสังคม สงเสริมเศรษฐกิจใหเกิด การ
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางตลาดที่เกี่ยวของ
4. เพื่อสรางภาพพจนที่ดีใหแกตลาดการเกษตร ตลาดชุมชน ตลอดจนตลาดอื่นใดที่เกี่ยวของกับ
การดำเนินงานทั้งหาฝาย
5. เพื่อสรางประโยชนสาธารณะแกสังคม ชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนองคกรอื่นที่
เกี่ยวของ
กลุมเปาหมาย/ผูมีสวนไดสวนเสีย
คณะทำงานโครงการรวมใจ สรางตลาดอาหารปลอดภัยใหคนไทยอยูดีกินดี (Go Green 6G)
 คณะทำงานโครงการฯ หรือ เครือขาย 5 ฝายของ Go Green 6G ประกอบดวย
o กรมสงเสริมการปกครอง
o องคการตลาด
o องคการจัดการน้ำเสีย
o ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
o บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จำกัด
 เกษตรกร ผูประกอบการ สินคาชุมชน ที่ตองการขยายตลาด
 ตลาดที่เขารวมโครงการฯ หมายถึง ตลาดทั่วประเทศที่ไดรับ การพัฒนาเพื่อเขาร ว ม
โครงการ เพื่อขยายความรวมมือขององคการตลาด สงเสริมและสนับสนุนตลาดใหเปน
ตลาด Go Green 6G เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนโครงการ และเกิดประโยชนสูงสุด ตอ
องคกรและตอประชาชนผูบริโภค พรอมทั้งรณรงคใชมาตรฐานเกษตรปลอดภัยการงดใช
โฟม และลดถุ ง พลาสติ ก เพื ่อ เป น การลดมลภาวะต อ สิ ่ ง แวดล อ มและส ง เสริ ม ให
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ผูประกอบการ ผูใชบริการในตลาด และประชาชนทั่วไปหันมาใชบรรจุภัณฑรักษโลกที่
ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
 ลูกคา ผูบริโภคที่เขามาใชบริการในตลาด
 ผูใชบริการตลาด ผูบริโภค หรือลูกคาที่มาใชบริการตลาดเครือขายที่เขารวมโครงการ
โดยกลุมผูใชบริการตลาด จะไดรับการบริการจากตลาดรักษโ ลก ไดรับสินคาเกษตร
ปลอดภัย มีสุขอนามัยของตลาดและสินคา และใชภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ปลอดภัยและ
เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม (No Foam) ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เชน ผลิตภัณฑ FEST ที่
ผลิตบรรจุภัณฑจากเยื่อยูคาลิปตัส สามารถยอยสลายภายใน 90 วัน และมีบรรจุภัณฑ
หลากหลายประเภทการใชงานใหเลือกใชอาทิ กลอง 3 ชอง หลอด จาน ชาม แกวน้ำ
เปนตน เพื่อสุขภาพที่ดีของผูบริโภคและชวยรักษาสิ่งแวดลอมโดยไดแจกบรรจุภัณฑเปน
ตัวอยางกับประชาชนในตลาด และไดชวยผูคาและผูใชบริการที่ประสงคอยากพัฒนา
ปรับเปลี่ยนการใชบรรจุภัณฑโดยมีการใหแนวความคิดเพื่อเปนทางเลือกที่ดี และใชบรรจุ
ภัณฑที่ปลอดภัยรวมกัน
ตัวชี้วัด/เงื่อนไข
การประเมินตลาดตนแบบ (Go Green 6G) สามารถทำตามแบบประเมินตลาดตนแบบ (Go Green
6G) ตามมาตรการปองกันการแพรกระจายของโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งแบบสอบถามนี้สามารถประเมินทาง
ออนไลนได โดยผูประเมินสามารถสแกน QR Code เพื่อประเมินออนไลน และหากประเมินแลว ผูประเมินจะ
ไดรับใบรับรองคุณภาพ ตลาดตนแบบ (Go Green 6G) ทาง email ตามที่อยูที่ผูประเมินไดแจงไว ทั้งนี้วิธีการ/
ขั้นตอนการประเมิน และการออกใบรับรอง มีดังนี้
1. ผูประเมินสแกน QR Code เพื่อทำแบบประเมินตลาดตนแบบ (Go Green 6G) ตามมาตรการ
ปองกันการแพรกระจายของโรคระบาดโควิด-19 (ประเมินออนไลน)

2. ในแบบประเมินจะมีคำถามแบงเปน 4 สวน รวม 46 ขอคำถาม (รายละเอียดดังภาคผนวก) ขอให
ผูประเมินตอบใหครบทุกขอ
3. เมื่อประเมินออนไลนเสร็จ แลว ผูประเมินจะไดรับผลคะแนน พรอมใบรับรองคุณภาพ ตลาด
ตนแบบ (Go Green 6G) ทาง email ที่ผูประเมินไดแจงไว
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ภาคผนวก ฎ แบบประเมินตลาดตนแบบ (Go Green 6G) ตามมาตรการปองกันการ
แพรกระจายของโรคระบาดโควิด-19
วัตถุประสงคของแบบประเมิน
เพื่อประเมินตลาดวาอยูในเกณฑหรือเงื่อนไขการเปนมาตรฐานตลาดตนแบบ (Go Green 6G) ตาม
มาตรการปองกันการแพรกระจายของโรคระบาดโควิด-19
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อตลาด........................................................
2. ที่อยูตลาด เลขที่ตั้ง................ตำบล ....................................อำเภอ................................จังหวัด
....................................โทรศัพท............................................เขตเทศบาล/อบต..............................................
3. จำนวนแผงจำหนาย (ทัง้ ภายในและภายนอกอาคารตลาด) จำนวนทั้งหมด ........................แผง แยกเปน
3.1) แผงภายใน จำนวน.............. แผง มีการจำหนายจริง ...................... แผง
ผูจำหนาย ................. ราย
3.2) แผงภายนอก จำนวน..................แผง มีการจำหนายจริง ..................แผง
ผูจำหนาย ................. ราย
รวม มีการจำหนายจริง ..................แผง รวม ผูจำหนาย .................ราย
4. เจาของ
( ) หนวยงาน/นิติบุคคล ...................................................
ชื่อผูบริหาร..................................................................... ตำแหนง .................................................
( ) บุคคล ชื่อ..................................................................... ตำแหนง ..............................................
5. ผูประกอบกิจการตลาด/บริหารตลาด
ในฐานะ ( ) เจาของ ( ) สัมปทาน ( ) รับจางบริหาร ( ) .........................
( ) หนวยงาน/นิติบุคคล ชื่อ ..............................................................................
ชื่อผูบริหาร ............................................... ตำแหนง ...................................... โทร ...........................
( ) บุคคล ชื่อ ......................................................................... โทร ...........................................
สวนที่ 2 มาตรฐานตลาดตนแบบ (Go Green 6G)
เกณฑดานสินคาเกษตรปลอดภัย
1. ตลาดมีรานคาจำหนายผัก ผลไม Green (หากมี ตอบขอ 2 หากไมมีขามไปตอบขอ 3)
มี จำนวน..............ราน
ไมมี
2. รานคา Green มีตรารับรองหรือมาตรฐาน GAP, Q Sign หรือมาตรฐานอื่นใดที่เทียบเทา
มี จำนวน..............ราน
ไมมี
3. ตลาดมีรานคาจำหนายผัก ผลไม Organic ไรสารเคมีปนเปอนในผลผลิต ไดแก สารกันรา สารบอ
แรกซยาฆาแมลง และอยูในเกณฑที่ปลอดภัยตอผูบริโภค (หากมี ตอบขอ 4 หากไมมีขามไปตอบขอ
5)
มี จำนวน..............ราน
ไมมี
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4. รานคามีตรารับรองหรือมาตรฐาน Organic อาทิ IFOM, Organic Thailand, PGS หรือ มาตรฐาน
อื่นใดที่เทียบเทา
มี จำนวน..............ราน
ไมมี
5. ตลาดมีการดำเนินการตรวจสารปนเปอนภายในตลาด
มี
ไมมี
เกณฑดานสุขลักษณะและสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมทั่วไป
6. โครงสรางตลาดและหลังคาตลาด สรางดวยวัสดุทนไฟ แข็งแรงทนทาน มีความสูงเหมาะสม พื้นและ
ฝาผนังตลาดทำ มีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด อากาศถายเทสะดวก
มี
ไมมี
7. ตลาดมีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
มี
ไมมี
8. ตลาดมีการจัดการน้ำดื่มน้ำใช
มี
ไมมี
9. ตลาดมีการจัดการน้ำเสีย
มี
ไมมี
10. ตลาดมีการจัดการสัตวและแมลงพาหะนำโรค
มี
ไมมี
11. ตลาดมีการปองกันดานสุขอนามัยและสุขภาพสวนบุคคลของผูขาย และผูชวยขาย ภายในตลาด
มี
ไมมี
12. ตลาดมีนโยบายใหรานคาจัดวางสินคาเปนระเบียบเรียบรอย
มี
ไมมี
เกณฑดานการบริหารจัดการและกิจกรรมตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
13. ตลาดมีรานคาที่ใชบรรจุภัณฑจากวัสดุหรือผลิตภัณฑจากธรรมชาติในการจำหนาย (No
Foam,Plastic) ในการบรรจุสินคา
มี
ไมมี
14. รานคาในตลาดลดขยะจากพลาสติกลงไดไมนอยกวารอยละ 20 (ของจำนวนรานคาทั้งหมด)
มี
ไมมี
15. รานคาในตลาด มีการประชาสัมพันธรณรงคงดใชโฟมและลดพลาสติก
มี
ไมมี
16. บุคลากรของรานคาในตลาดรับทราบนโยบายไมใชโฟมและลดพลาสติก
มี
ไมมี
17. ตลาดจัดใหมีสถานที่จัดจอภาพหรือบอรดประชาสัมพันธใหคะแนนความรูแกผูบริโภคในเรื่องที่
เกี่ยวกับอาหาร ผลิตผลเกษตรปลอดภัย
มี
ไมมี
18. ตลาดจัดใหมีจุดทดสอบสารปนเปอนที่เปนอันตราย 6 ชนิด (ฟอรมาลิน, สารกันรา, สารบอรแรกซ,
สารฟอกขาว, ยาฆาแมลง, และสารเรงเนื้อแดง)
มี
ไมมี
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19. ตลาด จัดใหมีสถานที่ หรือหนวยงานรับเรื่องรองเรียนอยางชัดเจน
มี
ไมมี
20. ตลาดมีพื้นที่พรอมปรับเปนพื้นที่จำหนายสินคาเกษตรอินทรียไดทันที ไมนอยกวารอยละ 10 ของ
พื้นที่
มี
ไมมี
สวนที่ 3 มาตรการปองกันการแพรกระจายของโรคระบาดโควิด-19
เจาของตลาด
21. ตลาดมีกำหนดทางเขา-ออกตลาด ที่ชัดเจน มีทางเขา-ออก หลายทางตองมีจุดคัดกรองทุกทาง
มี
ไมมี
22. ตลาดมีการมาตรการคัดกรองวัดไขใหกับทุกคนในตลาด
มี
ไมมี
23. ตลาดมีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 เชน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก
จมูกไมไดกลิ่น เปนตน
มี
ไมมี
24. ตลาดมีมาตรการใหทุกคนในตลาดตองสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ใชบริการ
มี
ไมมี
25. ตลาดมีการจัดเตรียมหนากากผาหรือหนากากอนามัย สำรองไวใหกับผูใชบริการในตลาด
มี
ไมมี
26. ตลาดมีการกำหนดใหมีการเวนระยะหางระหวางบุคคล แผงคา โตะและที่นั่ง/ยืนรับประทานอาหาร
การซื้อสินคา และการชำระเงิน อยางนอย 1-2 เมตร
มี
ไมมี
27. ตลาดมีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ใหบริการ เชน การกำหนดจำนวนคนตอพื้นที่ จำกัด
ระยะเวลาที่ใชบริการ เปนตน
มี
ไมมี
28. ตลาดมีจุดลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล ใหบริการอยางพอเพียง มีน้ำประปาที่สะอาดไว
บริการอยางพอเพียง
มี
ไมมี
29. ตลาดมีการทำความสะอาดบริเวณพื้นตลาด บริเวณที่ใหบริการ แผงจำหนายอาหารสด หรือแผง
ชำแหละเนื้อสัตวสด ดวยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆาเชื้อเปนประจำทุกวัน และลางตลาดตาม
หลักการสุขาภิบาลอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
มี
ไมมี
30. ตลาดมีการจัดการขยะอยางถูกตอง มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปดและแยกประเภทขยะ เปนขยะ
เปยก ขยะแหง ขยะรีไซเคิล และเก็บรวบรวมขยะนำไปยังที่พักรวมขยะ
มี
ไมมี
31. ตลาดมีหองพยาบาลหรือพื้นที่สำหรับแยกผูมีอาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจ
มี
ไมมี
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32. ตลาดมีอาสาสมัคร หรือจิตอาสาเปนแกนนำดานสุขภาพ ในการชวยดูแลสุขภาพคนในตลาด
มี
ไมมี
ผูคาผูสัมผัสอาหาร และผูปฏิบตั งิ านในตลาด
33. หากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใหหยุดขาย และไปพบแพทยทันที
มี
ไมมี
34. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่ใหบริการ
มี
ไมมี
35. ลางมือดวยสบูและน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล กอนและหลังปฏิบัติงาน หลังออกจากหองสวม และหลัง
สัมผัสสิ่งสกปรก
มี
ไมมี
36. ลดการสัมผัสใกลชิดกับผูซื้อ เชน การเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร แสดงปายสินคามี
อุปกรณหรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน เปนตน
มี
ไมมี
37. ผูคาตองแตงกายสุภาพสะอาดเรียบรอย ใสผากันเปอนและหมวกคลุมผม ไมสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา
มี
ไมมี
38. ผูปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาด ตองสวมถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาพื้นหุมยางแข็ง
และใชปากคีบดามยาวเก็บขยะ และใสถุงปดปากถุงใหมิดชิด และลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลัง
ปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแตละวันใหอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผาทันที
มี
ไมมี
ผูซื้อ/ผูบริโภค
39. สวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่มาใชบริการ
มี
ไมมี
40. เวนระยะหางระหวางบุคคลอยางนอย 1-2 เมตร และวางแผนในการซื้อสินคา เพื่อความรวดเร็วและ
ลดระยะเวลาในการใชบริการตลาด
มี
ไมมี
สวนที่ 4 : มาตรการเสริมเพื่อการปองกัน
41. ตลาดมีระบบการสั่งซื้ออาหาร/ระบบชำระออนไลนเพื่อลดการสัมผัสเงินสด
มี
ไมมี
42. ตลาดมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ ใหความรูในการปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19
มี
ไมมี
43. ตลาดมีมาตรการนำถุงผาสวนตัวไปใสสินคาเพื่อลดปริมาณขยะและลดการสัมผัส
มี
ไมมี
44. ตลาดจัดใหมีสถานที่หรือหนวยงานรับเรื่องรองเรียน
มี
ไมมี
45. ตลาดจัดใหมีจอภาพหรือบอรดประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับ covid-19 แกผูซื้อและผูคา ในตลาด
มี
ไมมี
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46. ตลาดจัดใหมีกลองวงจรปดใหครอบคลุมพื้นที่ในตลาด
มี
ไมมี
________________________________________

ผลและเกณฑการประเมิน
สถานะ

เกณฑการประเมิน

ผลการประเมิน

ตลาดมีความพรอม “ระดับสูง” ตามมาตรฐานตลาด
ผาน 45 ขอขึ้นไป
ตนแบบ (Go Green 6G) ตามมาตรการปองกันการ
แพรกระจายของโรคระบาดโควิด-19
ตลาดมีความพรอม “ระดับปานกลาง” ตามมาตรฐาน
ความพรอม
ผาน 40-44 ขอ
ตลาดตนแบบ (Go Green 6G) ตามมาตรการปองกันการ
“ระดับปานกลาง”
แพรกระจายของโรคระบาดโควิด-19
ตลาดมีความพรอม “ระดับต่ำ” ตามมาตรฐานตลาด
ความพรอม
ผานนอยกวา 40 ขอ ตนแบบ (Go Green 6G) ตามมาตรการปองกันการ
“ระดับต่ำ”
แพรกระจายของโรคระบาดโควิด-19
ความพรอม
“ระดับสูง”
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ตัวอยาง ใบรับรองคุณภาพ ตลาดตนแบบ (Go Green 6G)
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