
รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
ประเมินผลการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน 

 

โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตลาดดีมีมาตรฐาน)  
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดดําเนินการในการพฒันา                

ปรับปรุงตลาดในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิน่  โดยไดแจงแนวทางและหลักเกณฑมาตรฐาน       
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ และใหคัดเลอืกตลาดสดในพื้นที่เขารวมโครงการ  และ           
ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับจังหวัด เพ่ือออกตรวจสอบตลาดตามหลักเกณฑ        
ตลาดดีมีมาตรฐาน  แลวรายงานตลาดทีผ่านเกณฑใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบประกาศนียบัตร        
รับรอง  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดสงรายชื่อตลาดเขารวมโครงการ 978 แหง  มีตลาดที่ผาน     
เกณฑจํานวน 108 แหง  

สําหรับตลาดที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการ        
ปรับปรุง และใหคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดตรวจสอบทุกเดือน และรายงานตลาดที่ผานเกณฑ        
มาตรฐานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ เพ่ือมอบประกาศนียบตัรรบัรองใหตอไป  สําหรับตลาดที่ 
ผานเกณฑมาตรฐานแลว คณะกรรมการฯ จะตองตรวจสอบทุก 3 เดือนเชนเดียวกัน  หากพบวา         
ไมรักษามาตรฐานคือไมผานเกณฑ  ก็จะตองมีการเพิกถอนประกาศนียบัตรรับรอง 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน 
เพ่ือใหแนวทางการดําเนินการปรับปรุงตลาดมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนอง              

ตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง และเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น            
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ใชบริการตลาดที่ผาน          
เกณฑตลาดดีมีมาตรฐาน โดยไดจัดสงแบบสํารวจความคิดเห็นใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีมี่ตลาด                 
ในพ้ืนที่ผานเกณฑตลาดดมีีมาตรฐานดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที่ใชบริการตลาด                 
ทั้งในสวนของผูคาและผูซ้ือสินคา รวมทั้งสิ้น 12,350 ชุด  ปรากฏวามีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน                  
11,672 ชุด คิดเปนรอยละ 94.51 เปนผูคา 5,286 ราย (รอยละ 45.29) และผูซ้ือ 6,386 ( รอยละ 54.71) 
 การสํารวจความคิดเห็นแบงเปน 2 สวน คือ 

1. ความเห็นเกี่ยวกับเกณฑตลาดดีมีมาตรฐาน  โดยสํารวจวาประชาชนเห็นดวยหรือไมกับ                    
แตละเกณฑชีว้ัด ปรากฏวา ประชาชนเหน็ดวยกับเกณฑที่กําหนดไวทุกขอ แตละขอเห็นดวย 
มากกวารอยละ 90 (เฉลี่ยรอยละ 94.5) 
 2. ความเห็นเกี่ยวกับตลาดที่ประชาชนใชบริการในปจจุบัน วาตลาดมีสภาพและหรือดําเนินการ              
เปนไปตามแตละเกณฑชีว้ดัหรือไม ปรากฏวา ประชาชนเห็นวาตลาดที่ใชบริการเปนไปตามเกณฑชี้วัด   
ประมาณรอยละ 77 
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การดําเนินการเพื่อตอบสนองตอความคดิเห็นของประชาชน 
 1. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดนําสรุปผลการสาํรวจฯ เสนอที่ประชุมคณะทํางานพิจารณา           
ทบทวนแนวทางการปรับปรุงตลาด ซ่ึงประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมปศุสัตว                 
กรมอนามัย  กรมการคาภายใน  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงการทองเทีย่วและกีฬา  องคการ          
ตลาดเพื่อเกษตรกร  กรุงเทพมหานคร และผูแทนคณะกรรมการปรับปรุงตลาดขององคการบริหารสวน            
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ทั้งในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูประกอบการ           
และผูขายสินคา 

 2. เพ่ือเปนการตอบสนองตอความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด   
องคกรปกครองสวนทองถิน่ (ตลาดดีมีมาตรฐาน)  จึงไดขอความรวมมือจังหวัดดําเนินการ  ดังน้ี 
    2.1 กรณีจังหวัดที่มีตลาดที่ผานเกณฑตลาดดีมีมาตรฐานซึ่งกรมสงเสริมไดจัดสงแบบ
สํารวจฯ เพ่ือใหดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน     
          2.1.1 ขอใหจังหวัดจัดสงสรุปผลสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการตลาดดี         
มีมาตรฐาน  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่มีตลาดที่ผานเกณฑตลาดดมีีมาตรฐาน เพ่ือให  
คณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับทองถิน่ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตรวจสอบและแกไข          
ปรับปรุงตลาดในเขตพื้นทีใ่หเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และตามความตองการของประชาชน  
สําหรับตลาดที่ผานเกณฑแลวใหคงรักษามาตรฐานตอไป 
          2.1.2 แจงคณะกรรมการปรับปรงุตลาดระดับจังหวัดตรวจสอบตลาดทีผ่านเกณฑตลาดดี        
มีมาตรฐานแลวอยางสม่ําเสมอ  หากพบวาตลาดใดไมไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนดใหแจงให           
ปรับปรุงใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน หากไมดําเนินการปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามเกณฑภายในกําหนด 
ใหแจงเพิกถอนประกาศนียบัตรฯ และรายงานกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ 
         2.1.3 เพ่ือเปนการขยายผลการปรบัปรุงตลาดสดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมผาน
เกณฑ  ใหคณะกรรมการปรับปรุงตลาดระดับจังหวดัตรวจติดตามใหตลาดในเขตพื้นที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตลาดใหผานเกณฑตลาดดีมีมาตรฐาน และขอใหจังหวัดจัดสงแบบ
สํารวจความคดิเห็นของประชาชนตามโครงการตลาดดีมีมาตรฐานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีมี่ตลาด 
ในพ้ืนที่ซ่ึงยังไมผานเกณฑ  เพ่ือใชสํารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการ 
ปรับปรุงตลาดระดับทองถิน่ใชประกอบในการพิจารณาปรับปรุงตลาดในเขตพื้นทีใ่หเปนไปตามเกณฑ           
มาตรฐาน และตามความตองการของประชาชน  
    2.2 กรณีจังหวัดที่ไมมีตลาดที่ผานเกณฑตลาดดีมีมาตรฐาน    

        ขอใหจังหวัดแจงคณะกรรมการปรบัปรุงตลาดระดับจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิน่
เรงดําเนินการตามแนวทางขอ 2.1.3  ดวย 
 



เห็นดวย ไมเห็นดวย เปนไปตามเกณฑ ไมเปนไปตาม
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) เกณฑ (รอยละ)

1.  ดานสุขลักษณะทั่วไป
    1.1  โครงสรางและหลังคาตลาดสรางดวยวัสดุทนไฟ 10,603            451                 9,378                1,674                
          แข็งแรงทนทานและมีความสูงเหมาะสม (96) (4) (85) (15)
    1.2  พื้นและฝาผนังตลาดทําดวยวัสดุแข็งแรงเรียบ 10,470            584                 8,873                2,181                
          ทําความสะอาดงาย (95) (5) (80) (20)
    1.3  ภายในตลาดมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ 10,470            584                 9,319                1,735                

(95) (5) (84) (16)
    1.4  มีน้ําประปาสะอาดไวบริการอยางเพียงพอ 10,341            713                 8,651                2,403                

(94) (6) (78) (22)
    1.5  มีการจัดเก็บสินคา  สิ่งของ  วัสดุอุปกรณ 10,300            754                 8,184                2,870                
          เปนระเบียบเรียบรอย  ไมใหเกะกะรกรุงรัง (93) (7) (74) (26)
          หรือกีดขวางทางเดิน
    1.6  มีทางเดินภายในอาคารตลาด  มีความกวาง 10,163            891                 8,518                2,536                
          ไมนอยกวา  2  เมตร (92) (8) (77) (23)
    1.7  สินคาประเภทอาหารและเครื่องใชที่เกี่ยวกับอาหาร 10,592            462                 9,414                1,640                
          จะตองวางสูงจากพื้นไมนอยกวา  60  เซนติเมตร (96) (4) (85) (15)
    1.8  ตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 10,632            422                 8,529                2,525                
          การควบคุมอาคารติดตั้งไวในบริเวณที่เห็นงาย (96) (4) (77) (23)

2.  ดานการจัดการขยะมูลฝอย
    2.1  มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาล 10,490            563                 8,817                2,237                
          อยางเพียงพอ  และทําความสะอาดอยูเสมอ (95) (5) (80) (20)
    2.2  ไมพบขยะมูลฝอยตกหลนบนพื้นตลาด  บริเวณ 10,105            949                 7,934                3,120                
          แผงระบายน้ํา  ทางเดิน  ถนน  ที่ตั้งที่รองรับ (91) (9) (72) (28)
          มูลฝอยสาธารณะ  และที่ตั้งที่พักรวมขยะมูลฝอย

เกณตัวชี้วัด

สรุปผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการตลาดดีมีมาตรฐาน



เห็นดวย ไมเห็นดวย เปนไปตามเกณฑ ไมเปนไปตาม
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) เกณฑ (รอยละ)

เกณตัวชี้วัด

3.  ดานการจัดการนํ้าเสีย
    3.1  ตลาดและบริเวณโดยรอบไมมีน้ําขัง 10,312            732                 8,103                2,951                

(93) (7) (73) (27)
    3.2  รางระบายน้ําเสียเปนชนิดรางเปด  และมีตะแกรงเหล็ก 10,302            752                 8,298                2,756                
          ปดสําหรับรางระบายน้ํารอบตลาด (93) (7) (75) (25)
    3.3  รางระบายน้ําเสียสามารถระบายน้ําไดดี  ไมมีน้ําขัง 10,338            716                 8,204                2,850                
          ไมอุดตัน (94) (6) (74) (26)
    3.4  มีบอดักไขมัน  และระบบบําบัดน้ําเสีย 10,168            886                 7,140                3,914                

(92) (8) (65) (35)

4.  ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
    4.1  หองสวมแยกเพศ ชาย-หญิง  ออกจากกันเปนสัดสวน 10,641            413                 9,217                1,837                

(96) (4) (83) (17)
    4.2  ภายในหองสวมไมมีกลิ่นเหม็น  และมีการระบาย 10,343            711                 7,962                3,092                
          อากาศดี (94) (6) (72) (28)
    4.3  ระบบเก็บกักอุจจาระถูกสุขลักษณะ  ไมชํารุด 10,402            652                 8,636                2,418                
          และมีทอระบายอากาศ (94) (6) (78) (22)
    4.4  มีการจัดการควบคุมปองกันสัตวและแมลง 10,340            712                 7,911                3,143                
          พาหะนําโรค  ไมใหรบกวนและกอความรําคาญ (94) (6) (72) (28)
    4.5  มีผูดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด 10,664            391                 8,807                2,184                
          ความเปนระเบียบเรียบรอย  และความปลอดภัย (96) (4) (80) (20)
          ของตลาด
    4.6  มีการทําความสะอาดตลาดเปนประจํา 10,745            309                 9,430                1,624                

(97) (3) (85) (15)
    4.7  มีการลางตลาดตามหลักสุขาภิบาล  อยางนอย 10,458            596                 9,456                1,598                
          เดือนละ  1  ครั้ง (95) (5) (86) (14)



เห็นดวย ไมเห็นดวย เปนไปตามเกณฑ ไมเปนไปตาม
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) เกณฑ (รอยละ)

เกณตัวชี้วัด

5.  ดานการมีสวนรวมของประชาชน
    5.1  มีตาชั่งกลางเพื่อคุมครองสิทธิผูซื้อ 10,643            411                 8,373                2,681                

(96) (4) (76) (24)
    5.2  มีปายติดราคาสินคาตามที่กฎหมายกําหนด 10,490            564                 8,307                2,747                

(95) (5) (75) (25)
    5.3  ผูคาแตงกายสะอาดเรียบรอย  และใชวาจาสุภาพ 10,657            397                 8,497                2,557                

(96) (4) (77) (23)

6.  ดานการมีสวนรวมของผูคาและผูซื้อ
    6.1  มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของผูซื้อ 10,457            597                 8,016                3,038                

(95) (5) (73) (27)
    6.2  มีการสํารวจความคิดเห็นจากผูคา  เพื่อนํามา 10,568            486                 8,134                2,920                
          ปรับปรุงตลาด (96) (4) (74) (26)
    6.3  มีการประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับผูคาใหทราบ 10,453            601                 8,092                2,962                
          ความตองการของผูซื้อ (95) (5) (73) (27)

94.5% 5.5% 77% 23%


