ผลการดาเนินการโครงการตลาดประชารัฐ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 จั งหวั ดระยองเปิ ดรั บ ลงทะเบียนผู้ ประกอบการเข้าร่ ว มโครงการตลาดประชารัฐ ระหว่า งวัน ที่
10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจมาลงทะเบียนทั้งสิ้นจานวน 864 ราย แบ่งได้ดังนี้
1) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด จานวน 148 ราย
2) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเมืองระยอง จานวน 278 ราย
3) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอแกลง จานวน 110 ราย
4) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอบ้านค่าย จานวน 93 ราย
5) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอปลวกแดง จานวน 51 ราย
6) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอบ้านฉาง จานวน 59 ราย
7) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอวังจันทร์ จานวน 52 ราย
8) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอเขาชะเมา จานวน 43 ราย
9) ศูนย์ดารงธรรมอาเภอนิคมพัฒนา จานวน 30 ราย
ปัจ จุ บั น จังหวัดระยองสามารถจัดสรรผู้ ประกอบการที่มาลงทะเบียนได้แล้ ว จานวน 733 ราย
สละสิทธิ์ จานวน 131 ราย
1.2 จังหวัดระยอง ดาเนิ นการเปิดตลาดประชารัฐ ครบทุกประเภทตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
โดยเปิดตลาดไปแล้วจานวน 30 ตลาด จาแนกได้ดังนี้
1. ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จานวน 12 ตลาด
2. ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จานวน 11 ตลาด
3. ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด จานวน 1 ตลาด
4. ตลาดประชารัฐ Modern Trade จานวน 1 ตลาด
5. ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จานวน 3 ตลาด
6. ตลาดประชารัฐต้องชม จานวน 1 ตลาด
7. ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จานวน 1 ตลาด
2. การดาเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
2.1 การแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO)
จังหวัดระยอง มีคาสั่งจังหวัดระยอง ที่ 219/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ Chief Marketing Officer (CMO) เพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการตลาดประชารัฐ
ตามที่กระทรวงกาหนดและจังหวัดระยองมอบหมาย

-22.2 การปรับปรุงตลาดประชารัฐให้ได้มาตรฐาน
กระทรวงมหาดไทยได้กาหนดแนวทางการดาเนินโครงการตลาดประชารัฐในระยะต่อไป เพื่อให้
ตลาดประชารัฐได้มาตรฐาน โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ในการกาหนดแนวทาง ดังต่อไปนี้
2.2.1 การปรับปรุงตลาดประชารัฐให้ได้มาตรฐานตลาด: ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ไม่ใช้
ภาชนะจากโฟม ทั้งนี้ ให้จังหวัดรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบผลการดาเนินการทุกวันที่ 30 ของเดือน
จังหวัดระยองมีหนั งสือแจ้งไปยังผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ให้ ดาเนินการ
ปรับปรุงตลาดประชารัฐให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดแล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมคณะทางาน
ขั บ เคลื่ อ นโครงการตลาดประชารั ฐ จั ง หวั ด ระยอง ครั้ ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพั น ธ์ 256 1
เรื อโท ศตวรรษ อนั น ตกู ล รองผู้ ว่าราชการจังหวัด ระยอง ประธานการประชุ ม ได้ชี้แจงและกาชับ ให้ CMO
ทุกประเภทตลาด เร่งรัดการดาเนินการปรับปรุงตลาดประชารัฐให้ได้มาตรฐาน โดยให้ประสานความร่วมมือกับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดาเนินการปรับปรุงตลาดให้ได้มาตรฐาน
ด้านสุขลักษณะ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค
2.2.2 การจัดทาหลักสูตรและจัดการอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO)
กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทาการฝึกอบรม
CMO โดยในส่วนของจังหวัดระยองได้มอบหมายให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองไป
ด าเนิ น การประสานงานด้ า นงบประมาณจั ด ฝึ ก อบรมกั บ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ระยอง และให้ เ ชิ ญ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการฝึกอบรม
ทั้งนี้ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองได้ประสานไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยองเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณการจัดฝึกอบรม CMO เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการ
ประสานวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
2.2.3 การจัดตั้งคลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ
กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (ประเทศไทย) จ ากั ด ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก คั ด กรองผู้ ป ระกอบการที่ ม าลงทะเบี ย น
ผู้ ป ระกอบการ เมื่อ วั น ที่ 10 – 30 พฤศจิก ายน 2560 เพื่อ ให้ ผู้ ป ระกอบการมี ค วามพร้ อ มในการค้า ขาย
โดยในส่ว นของจั งหวัดระยองได้มอบหมายให้ส านักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ระยองประสานความร่ว มมือกับ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด ดาเนินการจัดตั้งคลินิกเพื่ อคัดกรองผู้ประกอบการ
ที่ประสงค์จะจาหน่ายสินค้าอย่างแท้จริง และนามาพัฒนาศักยภาพ การสรรหาสินค้าเพื่อค้าขายและการตลาด
ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด ระยองได้ จั ด ตั้ ง คลิ นิ ก คั ด กรองผู้ ป ระกอบการแล้ ว
มีผู้ประกอบการที่ต้องรับการพัฒนา จานวน 294 ราย โดยหลังจากการคัดกรองผู้ประกอบการดังกล่าวอยู่ในกลุ่ม
ที่ต้องการแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม

-32.2.4 การส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว
1) การขอสนับสนุนงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมการ
ท่องเที่ย ว เกี่ย วกับ การสนั บ สนุ นการดาเนิ นงานตลาดประชารัฐ โดยกรมการท่องเที่ยวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการจัดทางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ 2561
จานวน 150,000 ล้านบาท สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ภายใต้แนวทาง “ช้อป ชิม ชม” ผ่าน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) มีป้ายและศูนย์รวมข้อมูล 2) มีมุมถ่ายภาพ 3) ห้องสะอาด 4) เพิ่มร่มเงาและลดแสงสว่างให้แก่พื้นที่ตลาด 5)
Tourism for all เช่น สร้างทางลาดสาหรับผู้พิการ
ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้แจ้งไปยัง CMO และหน่วยงานที่กากับดูแลตลาดประชารัฐ
จังหวัดระยองเรี ยบร้ อยแล้ว กรณี มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ขอให้ดาเนินการ
ประสานกับสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองได้โดยตรง
2) การเสนอกิจกรรม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”
กระทรวงมหาดไทยกาหนดให้จังหวัด พิจารณาคัดเลื อกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ
(Best Practice) เพื่อเสนอเป็นกิจกรรมในปฏิทินและขอให้ใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋
อย่างยั่งยืน” โดยควรพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น
เป็ น ตลาดประชารั ฐ ที่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมหรื อ เทศกาลที่ เป็ น ที่ รู้ จั กและแพร่ ห ลายของนั กท่ อ งเที่ ยวชาวไทย
และชาวต่างประเทศ หรือเป็นตลาดที่มีความโดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
จั ง หวั ด ระยองโดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะท างานขั บ เคลื่ อ นโครงการตลาดประชารั ฐ
จังหวัดระยอง ได้เสนอตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพ (Best Practice) เป็นกิจกรรม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่าง
ยั่งยืน” ดังนี้
- ตลาดประชารั ฐ คนไทยยิ้ ม ได้ “ตลาดสวนสมุ นไพรสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (ปตท.)” จัดทุกวันแรกของเดือน
- ตลาดประชารั ฐ ของดี จั ง หวั ด “เทศกาลผลไม้ ประจ าปี 2561” ในช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม 2561

