










































สรุปผลการด าเนินงานโครงการตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) ตามแนวชีวิตวิถีใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
 
เจ้าหน้าที่ 

1. นางสาวอุดม  พรรษา 
2. นางสาวสุปราณี ยอดรักษ์ 
3. นางสาวมลิวรรณ สนั่นเอื้อ 
4. นางสาวนงลักษณ์ มาลาหอม 
5. นางสาวสาวิตร ี บัวลา 
6. นางดวงสมร  นิลตานนท์ 
7. นางคณิตา  เทียบพิมพ์ 
8. นางสาวพรพรรณ สิลาสัย  (ผู้รับผิดชอบงาน) 
9. นางจันทร์เพ็ญ บุญมาทน 
10. นางล าดวน  เปรมทา 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ตลาดนัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ จ านวน 20 ข้อ ในระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 
2. เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารสด อาหารปรุงส าเร็จ แผงลอยจ าหน่ายอาหารในตลาดสด 
3. เพ่ือให้ตลาดนัดผ่านการประเมินตนเองในระบบ Covid Free Setting (CFS) 
4. เพ่ือให้ได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง เจ้าของ/ผู้ประกอบการตลาด ผู้ขาย/ผู้ช่วยขายของในตลาด  

ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
 
2. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ   
 1. ตลาดนัด ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ ร้อยละ 80 

2. ตลาดนัดผ่านการประเมินตนเองในระบบ Covid Free Setting (CFS) ร้อยละ 100 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. แผงลอยจ าหน่ายอาหารในตลาด เขตพ้ืนที่รับผิดชอบกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
จ านวน 2 แห่ง 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน ได้แก่  
  2.1 นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง จ านวน 1 คน 

2.2 ปลัดกองสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอ
เอราวัณ จ านวน 2 คน 

  2.3 นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอราวัณ จ านวน 2 คน 
  2.4 นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 1 คน 
  2.5 เจ้าของ/ผู้ประกอบการตลาดนัดทั้ง 2 แห่ง จ านวน 2 คน 
  2.6 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจากหมู่ที่ 13 และ หมู่ 10 ต าบลผา
อินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จ านวน 2 คน 



 3. ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารพื้นที่ตลาดสดต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จ านวน 25 คน 
 
4. สถานที่ด าเนินการ     

ตลาดในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเอราวัณ ต าบลผาอินทร์แปลง อ าเภอเอราวัณ จ านวน 2 แห่ง 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
มีนาคม 2565 – มิถุนายน ๒๕๖5 

 
6. วิธีด าเนินการ (งาน/กิจกรรม) 

ขั้นเตรียมการ 
๑. จัดท าโครงการและเสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติ 
๒. ท าหนังสือเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ และระบบ Covid Free Setting (CFS) 
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายทราบ 
ขั้นด าเนินการ 
๑. จัดประชาคมหารือข้อตกลงร่วมกันร่วมกันระหว่างเจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาด ผู้ขาย/ผู้ช่วย

ขาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. ออกตรวจแนะน าตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ จ านวน 20 ข้อ 
๓. เจ้าของ/ผู้ประกอบการตลาดประเมินตนเองผ่านระบบ Covid Free Setting (CFS) 
๔. จัดอบรมการสุขาภบิาลอาหาร และชีวิตวิถีใหม่ในตลาด แกผู่้จ าหน่ายอาหารภายในตลาดหลักสูตร 1 วัน 
๕. สุ่มตรวจโควิด ATK ทุก 14 วัน หรือกรณีที่มีการระบาดของโรคในพ้ืนที่ 
๖. เจ้าของ/ผู้ประกอบการตลาดปรับปรุงตามค าแนะน า 
๗. ออกตรวจประเมินรับรองตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ 
ขั้นประเมินผล 
1. ร้อยละตลาดนัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อ ในระดับพื้นฐานขึ้นไป 
2. ร้อยละเจ้าของ/ผู้ประกอบการตลาดประเมินตนเองผ่านระบบ Covid Free Setting (CFS) 
3. ร้อยละการปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในอาหาร 

 
7. ผลการด าเนินงาน 
1. ข้อสรุปจากการท าประชาคมหารือข้อตกลงร่วมกันร่วม และการออกตรวจแนะน าตลาดนัดตามเกณฑ์

มาตรฐานตลาดนัด น่าซื้อ ดังนี้ 
1.1 ตลาดสดเทศบาลผาอินทร์แปลง ม.13  

ล าดับ ประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ ข้อเสนอแนะ 

1 โครงสร้างหลังคา รังนกและรางระบายน ้าฝนอุดตัน 1.ด้าเนินการซ่อมแซมบริเวณที่อุดตัน ช้ารุด 
และเอารังนกออก 



2 การจัดการขยะ 1. ปัญหาการทิ งขยะไม่ถูกท่ี 
2. มีการเทขยะลงท่อระบายน ้า 
3.ปัญหาสัตว์เลี ยงมาขับถ่าย
บริเวณตลาด 
 

1. จัดหาถังขยะทดแทนถังที่ช้ารุด 
2. ท้าความสะอาดจุดพักเก็บขยะ 
3.ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าขายช่วยเก็บขยะ
ของตนและน้าไปทิ งจุดพักเก็บขยะทุกวัน ไม่
สะสมขยะไว้ที่แผง 

3. ห้องน ้า  1.ห้องน ้าช้ารุด ไม่น่าใช้งาน 1.แผนการปรับปรุงห้องน ้า ของเทศบาลฯ 
2.จัดหาผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาด
ห้องน ้า 

4 ตู้ดูดควัน ช้ารุด 1.ใช้งานไม่ได้บางจุด 
2.ไม่ท้าความสะอาด 

1. แผนปรับปรุงตู้ดูดควัน 
2. ขอความร่วมมือผู้ค้าช่วยกันรักษาท้า
ความสะอาด 

5 อ่างล้างมือ 1.อ่างล้างมืออุดตัน 
2.คราบสกปรกที่อ่างล้างมือ 

1.ด้าเนินการซ่อมแซม 
2.มีผู้รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบเป็นประจ้า 

6 ของหาย กล้องวงจรปิดช้ารุด จัดหากล้องวงปิด ทดแทนตัวเดิมที่ช้ารุด 

7. การจราจร รถจอดไม่เป็นระเบียบ 1.จัดการจราจรให้เป็นระเบียบ เพิ่ม
สัญลักษณ์การจราจรให้ชัดเจน 

 
1.2 ตลาดสดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.10 

ล าดับ ประเด็นปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ ข้อเสนอแนะ 

1 ความสะอาดของ
ห้องน ้า 

ไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลท้าความ
สะอาด 

1.จัดหาผู้รับผิดชอบท้าความสะอาด 
2.ติดป้ายประชาสัมพันธ์โปรดช่วยกันรักษา
ความสะอาด 

2 การจัดการขยะ 1. จุดทิ งขยะไม่เพียงพอ/อยู่ไกล 
2. ความมักง่ายของผู้ค้าขาย 
3.ถังขยะช้ารุด 
4.จุดพักเก็บขยะสกปรก 

1. จัดหาถังขยะทดแทนถังที่ช้ารุด 
2. ท้าความสะอาดจุดพักเก็บขยะ 
3.ขอความร่วมมือให้ผู้ค้าขายช่วยเก็บขยะ
ของตนและน้าไปทิ งจุดพักเก็บขยะทุกวัน ไม่
สะสมขยะไว้ที่แผง 



3. ข้อร้องเรียนเรื่อง
กลิ่นจากน ้า
อาหารทะเล 

1. ผู้ค้าขายเทน ้าอาหารทะเลทิ ง
ลงท่อระบายน ้าที่อุดตัน 
2. ท่อระบายน ้าอุดตันไม่ไหลบาง
จุด ท้าให้น ้าขังส่งกลิ่นเหม็น 

1. ส้ารวจท่อระบายน ้า หากพบจุดอุดตันให้
ด้าเนินการแก้ไข หากต้องให้งบประมาณให้
ท้าแผนซ่อมแซม 
2.คณะกรรมการขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้า
น ้าไปทิ งจุดอ่ืน ไม่เทราดลงพื นรอบๆ 
3. ควรมีการฉีดน ้าดันระบบท่อระบายน ้า 
หรือขุดลอกสิ่งอุดตันออก 

4 การแต่งกายผู้
ค้าขาย 

สวมชุดไม่เหมาะสม ผู้ปรุงอาหาร
ไม่สวมหมวก ไม่สวมผ้ากันเปื้อน 
ฯลฯ 

1. ผู้ค้าอาหารปรุงส้าเร็จ ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล สวม
หมวกคลุมผม สวมผ้ากันเปื้อน สวมผ้าปิด
ปาก หากต้องหยิบจับอาหารควรใช้ที่คีบ
หรือสวมถุงมือ 
2. ประสานเทศบาลฯและรพ.ในการจัด
อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร/หลักสูตรผู้
สัมผัสอาหาร 

5 ความปลอดภัย
ด้านจราจร 

ไม่มีป้าย/สัญลักษณ์บอกความ
ปลอดภัย รถสัญจรขับเร็ว  

1.จัดหาป้าย/สัญลักษณ์เตือน 
2.จัดหาผู้รับผิดชอบจัดจราจร 

6 จุดล้างมือด้วยน ้า
หรือเจล
แอลกอฮอล์ 

1.อ่างล้างมือไม่มีการท้าความ
สะอาด 
2.ไม่มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้าง
มือประจ้าแผง 

1.จัดหาผู้รับผิดชอบในการดูแลความสะอาด 
2.ให้ผู้ค้าจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
บริการประจ้าแผงของตน 

7. การจัด โซนแผง
ขายของ/ควบคุม
แผงขาย 

1.ผู้ค้าไม่ขายของบนแผงที่จัดไว้
ให้ 
2.วางสินค้าบนพื น 

1.ก้าหนดให้ผู้ค้าวางสินค้าสูงจากพื นไม่น้อย
กว่า 60 ซม. 
2.จัดให้ผู้ที่ไม่วางสินค้าสูงจากพื นอย่างน้อย 
60 ซม. เข้าไปขายภายในแผงที่ตลาดจัดไว้
ให้ 

8. ปัญหาการเซ้ง
แผง 

- - 

9. การล้างตลาด ปัญหาการล้างตลาดไม่สม่้าเสมอ ก้าหนดให้ล้างตลาดอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั ง โดยคณะกรรมการท้าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์รถน ้าไปยังเทศบาลฯ 



10. การขออนุญาต
ขึ นทะเบียนตลาด 

ยังไม่ขออนุญาต ให้ด้าเนินการขออนุญาตจัดตั งตลาดกับทาง
เทศบาลผาอินทร์แปลง 

โดยจากการท าประชาคมหารือตลาดทั้ง 2 แห่ง ประเด็นปัญหาที่พบมากที่สุด คือ การช ารุดของ
โครงสร้างอาคาร การจัดการขยะ การจัดโซนแยกประเภทสินค้า และปัญหาความไม่สะอาด ซึ่งบางประเด็น
ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงาน จึงต้องจัดท าแผนเพ่ือขอ
งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม  

2. เจ้าของ/ผู้ประกอบการตลาดเข้าประเมินตนเองผ่านระบบ Covid Free Setting (CFS)       
คิดเป็นร้อยละ 100 ตลาดปฏิบัติตามและผ่านมาตรฐาน CFS จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 

3. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และชีวิตวิถีใหม่ในตลาดกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารจ านวน 25 ราย โดยผ่านการท าแบบทดสอบก่อน-หลังอบรม พบว่ามีผู้ผ่านการอบรม
จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 44 

4. ออกตรวจประเมินรับรองตลาดนัดตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อพบตลาดอยู่ในระดับพ้ืนฐาน 
จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

5. ร้อยละการปนเปื้อนของสารปนเปื้อนในอาหาร ดังนี้ 
5.1 ตลาดสดเทศบาลผาอินทร์แปลง ม.13 พบการปนเปื้อนทางแบคทีเรียก่อโรคทางเดิน

อาหารมากท่ีสุดคือ มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะสัมผัสอาหาร ตามล าดับ 

ที ่ ชื่อร้าน 
เจ้าของ

ร้าน 
วันที่ตรวจ 
(คร้ังท่ี 1) 

ชนิด
ตัวอย่าง 

ผลตรวจ SI2 
(ผล - Neg 
ไม่พบเชื้อ, 
ผล + Post 
พบเชื้อ) 

วันที่ตรวจ 
(คร้ังท่ี 2) 

ผลตรวจ 
SI2 

(ผล - Neg 
ไม่พบเชื้อ, 
ผล + Post 
พบเชื้อ) 

หมายเหตุ 

1 ร้านธมน 
นางธมน 
เสนาเงิน 

09 พ.ค. 65 
  

มือนางธมน + 
12 ก.ค. 65 
  

ไม่พบ   

2       แซนวิส ไม่พบ  ไม่พบ   

3 
ร้านนก
กาแฟ 

นางเนตร
มณ ี
มินตรา 

09 พ.ค. 65 น ้าแข็ง ไม่พบ 12 ก.ค. 65 
 

ไม่พบ  

4 ร้านแม่หนู นางหนู 
บุญประ

คม 

09 พ.ค. 65 มือนางหนู + 12 ก.ค. 65 
 

+  

5    ไก่ปิ้ง ไม่พบ  ไม่พบ  
6      แคปหมู ไม่พบ  ไม่พบ   

7 
ขนมจีนแม่
ค้าเกียง 

นายฉ่าย 
ทองท้า 

09 พ.ค. 65 มือนาย
ฉ่าย 

ไม่พบ 12 ก.ค. 65 
 

ไม่พบ  



8 เตือนตา
อาหารตาม

สั่ง 

นางเตือน
ตา 

ประดิษฐ์
ทอง 

09 พ.ค. 65 มือนาง
เตือนตา 

+ 12 ก.ค. 65 
 

ไม่พบ  

9    จาน +  ไม่พบ  

10      น ้าดื่ม ไม่พบ  ไม่พบ   

5.2 ตลาดสดกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ม.10 พบการปนเปื้อนทางแบคทีเรียก่อโรคทางเดิน
อาหารมากท่ีสุดคือ ผักกินสด มือผู้สัมผัสอาหาร และน้ าแข็ง ตามล าดับ 

ที ่ ชื่อร้าน 
เจ้าของ

ร้าน 
วันที่ตรวจ 
(คร้ังท่ี 1) 

ชนิด
ตัวอย่าง 

ผลตรวจ 
SI2 

(ผล - Neg 
ไม่พบเชื้อ, 
ผล + Post 
พบเชื้อ) 

วันที่ตรวจ 
(คร้ังท่ี 2) 

ผลตรวจ 
SI2 

(ผล - Neg 
ไม่พบเชื้อ, 
ผล + Post 
พบเชื้อ) 

หมายเหตุ 

1 ร้านไส้
กรอกอิสาน 

นายชาญ
ชัย สุดคิด 

05 พ.ค. 65 ไส้กรอก ไม่พบ 12 ก.ค. 65 ไม่พบ  

2    ผักกินสด +  ไม่พบ  

3 ร้านยาย
เพ็ญ 

นาง
มณีวรรณ 
ศรีเนตร 

05 พ.ค. 65 ปอเปี๊ยะ
ทอด 

ไม่พบ 12 ก.ค. 65 ไม่พบ  

4 ร้านแม่หนู นางหนู 
บุญประ

คม 

05 พ.ค. 65 ผักโรย
หน้า 

+ 12 ก.ค. 65 ไม่พบ  

5    แกงจืด ไม่พบ  ไม่พบ  

6 ร้านชาไข่มุก นายอุดม 
ศิลป์
สมนึก 

05 พ.ค. 65 น ้าแข็ง ไม่พบ 12 ก.ค. 65 ไม่พบ  

7 ร้านน ้าปั่น นางจิตร
กร แสงทวี 

05 พ.ค. 65 น ้าแข็ง + 12 ก.ค. 65 ไม่พบ  

8 ร้านโรตีทอด นางจุรา
รัตน์ 

บัตรติ๋ว 

05 พ.ค. 65 มือจุรา
รัตน์ 

ไม่พบ 12 ก.ค. 65 ไม่พบ  

9    มือลิขิต +  ไม่พบ  



10 ร้านไก่ทอด นายสม
ผล แผง
เพชร 

05 พ.ค. 65 มือสมผล ไม่พบ 12 ก.ค. 65 ไม่พบ  

 ผลการตรวจทางด้านแบคทีเรียเชื้อก่อโรคระบบทางเดินอาหารปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร สุ่มตรวจ
ตลาดแห่งละ 10 ตัวอย่าง โดยตรวจก่อนและหลังด าเนินโครงการเปรียบเทียบได้ดังแผนภูมิที่ 1 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลตรวจทางด้านแบคทีเรียเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินโครงการ 

 
 ดังจะเห็นได้ว่า พบการปนเปื้อนมากท่ีสุดคือ มือผู้สัมผัสอาหาร ผักกินสด  น้ าแข็ง และ ภาชนะ 
ตามล าดับ 

6. การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID 19) ซึ่งโครงการฯ สนับสนุนชุดตรวจ ATK 
(Antigen Test Kit) จ านวน 150 ตัวอย่าง ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือใช้ในการสุ่มตรวจเฝ้า
ระวังตนเองของผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด โดยตรวจ ATK ทุก 14 วัน หรือกรณีที่มีการระบาด
ของโรคในพ้ืนที่ แบ่งให้ตลาดทั้ง 2 แห่ง ดังนี้ 1) ตลาดสดเทศบาลผาอินทร์แปลง ม.13 จ านวน 90 ตัวอย่าง 
2) ตลาดสดกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ม.10 จ านวน 60 ตัวอย่าง ผลพบว่า ไม่มีครัตเตอร์การระบาดภายใน
ตลาดทั้ง 2 แห่ง และมีการเบิกจ่ายชุดตรวจจ านวนทั้งสิ้น 106 ตัวอย่าง ผลตรวจเป็นผลลบทั้งหมด         
ยอดชุดตรวจ ATK คงเหลือ จ านวน 44 ตัวอย่าง 
 

8. ปัญหาและอุปสรรค 
1. การพัฒนาเพ่ือให้เป็นตลาดน่าซื้อตามมาตรฐานบางหัวข้อใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการ

ด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถปรับปรุงได้ทันที เกิดความล่าช้า 
2. ผู้ค้าในตลาดขาดจิตส านึกและไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ 
3. การขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดตลาด 
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ผลตรวจทางด้านแบคทีเรียเปรียบเทียบก่อนและหลังด าเนินโครงการ
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9. ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการตลาดควรจัดท าแผนงานประจ าปี เพ่ือจัดหางบประมาณรองรับในการปรับปรุง

ซ่อมแซมส่วนโครงสร้างที่ช ารุด 
2. ควรด าเนินกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรขยายกิจกรรมโครงการสู่ตลาดนัดอีก 2 แห่ง 
4. รณรงค์สร้างจิตส านึกเรื่องการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก 
ภาพกิจกรรมโครงการตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 

 กิจกรรมการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 กิจกรรมจัดประชาคมหารือข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการตลาดและผู้ค้า 



 
 

 



 



 กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และชีวิตวิถีใหม่ในตลาด



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมการออกตรวจแนะน าตามเกณฑ์ 

 



ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) ตามแนวชีวิตวิถีใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ภาพกิจกรรมโครงการตลาดนัด น่าซื้อ (Temporary Market) ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ 
 กิจกรรมการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 กิจกรรมจัดประชาคมหารือข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการตลาดและผู้ค้า 

 
 

 



 



 กิจกรรมอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และชีวิตวิถีใหม่ในตลาด



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 กิจกรรมการออกตรวจแนะน าตามเกณฑ์ 

 


