
“นวัตกรรมกาดน้อยฮมีอิงตลาดสดสามขอ” 
 
๒. ลักษณะโครงการนวัตกรรม (เลือกเพียง ๑ ข้อ) 

 โครงการที่ริเริ่มคิดใหม่ในปี พ.ศ. 255๘ 
 โครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิม ซึ่งได้ริเริ่มไว้ในปี พ.ศ. ................. 
 โครงการที่ต่อยอดมาจาก อปท. แห่งอ่ืน (ระบุ) ..........................................ในปี พ.ศ. ................... 

 
๓. สภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือที่มาของโครงการนวัตกรรม และถ้าหาก อปท. มิได้ด าเนินโครงการ
นวัตกรรมดังกล่าว จะเกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบเช่นใด (โปรดระบุสภาพปัญหาและผลกระทบให้เป็น
รูปธรรมมากที่สุด โดยอาจใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบการอธิบาย) (ไม่เกิน ๘๐๐ ค า) 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง มีตลาดในพ้ืนที่ 2 แห่ง เป็นตลาดชุมชนจัดการโดยชุมชน และตลาดสดเทิง 
ซึ่งเป็นตลาดเอกชนบริหารจัดการโดยเอกชน   ตลาดชุมชนพ้ืนบ้านนี้ คือ กาดน้อยฮีมอิง ตั้งอยู่บนพ้ืนที่บ้านตั้ง
ข้าว หมู่ ๒ ต าบลเวียง เดิมใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน ริมถนนสายพิศาล ติดกับสะพานแม่น้ าอิง 
จัดสร้างกันเองตามสภาพ เป็นตลาดชุมชนพ้ืนบ้านมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานมากว่า 60 ปี มีการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันเป็นแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิม  โดยมีผู้ค้าผู้ขายผู้ซื้อเป็นคนในชุมชนหมู่บ้าน จ านวน 3 หมู่บ้าน หมู่ 2 
หมู่ 14 หมู่ 20 ต าบลเวียง ช่วยกันจัดตั้งรวมตัวขึ้น และบริหารจัดการกันเองเป็นลักษณะการตกลงกันด้วย
วาจา จับจองพ้ืนที่การขายใครมาก่อนวางขายได้ก่อนหลังตามล าดับไม่มีการก าหนดพ้ืนที่จ าหน่วยสินค้าที่
แน่นอน สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตจากชุมชนตามแบบพ้ืนบ้านดั้งเดิม ตามอาชีพวิถีชีวิต ผลผลิตทาง
การเกษตรผักผลไม้ตามฤดูกาล ปลาน้ าจืดที่หาเองตามธรรมชาติ การบริหารจัดการตลาดเป็นแบบระบบพ่ีน้อง
เครือญาติ ราคาสินค้าก าหนดตามต้นทุนในพ้ืนที่ เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้า อาหารภายในหมู่บ้าน แบ่งปันซึ่ง
กันและกัน ภายในตลาดมีพื้นที่ไม่มากนักขายเองเก็บเอง เมื่อปี 2545 ผู้ประกอบการประสบปัญหาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของตลาดที่ช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จะมีแต่การพัฒนาบ้างเล็กน้อยตามสภาพการใช้งาน  
จนกระท่ังได้มีการก่อสร้างถนนและเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบ้านตั้งข้าว หมู่ที่ 2 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ท า
ให้พ้ืนที่ตลาดเดิมนั้นคับแคบไม่สามารถท่ีจะท าการได้ตามปกติจึงท าให้ตลาดต้องปิดตัวลงระยะที่มีการก่อสร้าง  
ปัญหาการขาดรายได้ ปัญหาการไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าของชาวบ้านที่มีมาแต่อดีตตามวิถีชีวิตจึงเกิดขึ้น 
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากยังเป็นชุมชนที่ไม่มีความเจริญ ยานพาหนะที่จะใช้สัญจรไปมายังไม่มี  
ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและการด ารงชีพของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้านจึงได้ประชุมหารือกันเพื่อท าการช่วยเหลือประชาชนทุกคนทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบ  
ได้จัดประชุมรวมตัวกันเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน เพราะกาดน้อยฮีมอิงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวันของชาวบ้านทุกครัวเรือน  จึงได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าท าการช่วยเหลือด้าน
พ้ืนที่ท าการ เนื่องจากพ้ืนที่เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงได้ใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชาวบ้าน
จึงได้รวมตัวกันขอใช้พื้นที่ท่ีทางกรมโยธาธิการท าการก่อสร้างทางเท้า ติดกับพ้ืนที่เดิมเพ่ือยังคงรักษาความทรง
จ าของทุกคนและรู้สึกหวงแหนในสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านไว้ โดยใช้พ้ืนที่บนฟุตบาท
ทางเดินเท้าเป็นสถานที่จัดท ากาดน้อยฮีมอิง และเริ่มก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานตามก าลังทุนทรัพย์ที่หาจาก
การจัดผ้าป่าสามัคคี ของบประมาณจากครัวเรือนทุกครัวเรือน ทั้ง 3 หมู่บ้านร่วมกันจัดสร้างสิ่งปลูกสร้าง
ชั่วคราวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี 2550  และด าเนินกิจการตามปกติมาจนกระท่ังได้ยุบรวมเข้าเป็นเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง เมื่อปี 2553 ทางเทศบาลต าบลเวียงเทิงได้เข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการตลาดให้มีสภาพที่
ดีขึ้น โดยปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความคงทนถาวรปลอดภัย ส่วนการบริหารจัดการชาวบ้านยังคงใช้



วิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาตามปกติ และเมื่อปี 2557 ปัญหาด้านความเจริญและปัญหากลไกการแข่งขัน
ทางการตลาดกับตลาดเอกชนที่มีระยะห่างไม่ถึง 2 กิโลเมตร ที่มีการขยายตัวในเขตเมืองมีทางเลือกของสินค้า
ที่มากมาย ท าให้ผู้ซื้อมีทางเลือกที่ดีกว่าจากการพัฒนาของภาคเอกชน ท าให้ผู้มาใช้บริการในกาดน้อยฮีมอิงลด
จ านวนลงตามล าดับ ผู้ขายเกิดภาวะการขาดทุน ไม่สามารถที่จะต่อยอดสินค้าในแต่ละวันได้ สินค้าบาง
ประเภทตกค้าง ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และคุณภาพชีวิต เนื่องจากผู้ขายส่วนใหญ่
เป็นชาวบ้าน ไม่มีก าลังทรัพย์ที่จะไปเช่าพ้ืนที่ตลาดเอกชนด าเนินการลงทุนได้  ทางผู้น าหมู่บ้าน ชุมชน 
ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่บริการได้มีแนวคิดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากกาดน้อย
ฮีมอิง เป็นตลาดดั้งเดิมเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และบ่งบอกถึงวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าอิงมายาวนาน เป็นศูนย์รวม
ของประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน และเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ าวันไม่ให้สูญสลายไป จึงได้ริเริ่มพัฒนากาด
น้อยฮีมอิงให้เป็นตลาดสดสามขอ ในปี 2558 
  
๔. คุณลักษณะท่ีส าคัญและ/หรือจุดเด่นของนวัตกรรมท้องถิ่น (ให้อธิบายว่าสิ่งใดที่เป็นนวัตกรรม มีความ
แปลกใหม่หรือแตกต่างจากเดิมในวิธีคิดหรือกระบวนการท างานเช่นใด และถ้าหากเป็นการต่อยอดจาก
นวัตกรรมเดิม ให้ระบุให้ชัดเจนว่า อปท. มีการด าเนินการสิ่งใดเพิ่มเติมจากเดิม) (ไม่เกิน ๘๐๐ ค า) 

1. หนึ่งขอ คือ ข. เขียวสิ่งแวดล้อม กาดน้อยฮีมอิง ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าอิงซึ่งเป็นแม่น้ าสายหลักของ 
อ าเภอเทิงไหลลงสู่แม่น้ าโขง เป็นชุมชนเก่าแก่ผู้คนยังคงรักษาไว้ซึ่งการอนุรักษ์พ้ืนที่ดั้งเดิม ต้นไม้เก่าแก่ในอดีต
ในพ้ืนที่  ทั้งสองฟากถนนริมน้ าอิง มีทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศธรรมชาติ แม่น้ า ต้นไม้ อากาศบริสุทธิ์ 
และก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าอิง มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย โดยชาวบ้านใช้
จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมาใช้บริการในกาดน้อยฮีมอิงเป็นส่วนใหญ่เพ่ือลดภาวะโลกร้อน และเป็น
การออกก าลังกายที่ดี พร้อมชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ าอิง สัมผัสธรรมชาติ พ้ืนที่สีเขียวตลอดเส้นทาง  ใน
ขณะเดียวกันภายในตลาดได้มีการตกลงร่วมกันรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 2,500 ถุง และกล่อง
โฟม 200 กล่อง ต่อเดือน ส่งเสริมให้ประชาชนใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังให้มีการคัดแยก
ขยะภายในตลาดอย่างจริงจัง มีการปรับเป็นเงิน ส าหรับร้านค้าที่ไม่ท าการแยกขยะและเก็บขยะให้เรียบร้อย
ก่อนตลาดปิด จัดเวรส าหรับรับผิดชอบการดูแลเรื่องความสะอาดภายในตลาดทุกอาทิตย์  และร่วมกันก าหนด
ข้อบังคับกฎระเบียบเรื่องการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตลาดและบังคับใช้อย่างจริงจัง  

2. สองขอ คือ ข.แข็งเศรษฐกิจ จากกลไกการแข่งขันทางการตลาดเพ่ือแย่งลูกค้าระหว่างกาดน้อย 
ฮีมอิงกับตลาดเอกชนทีมีตน้ทุนในการขยายตัวที่มากกว่า ท าให้กาดน้อยฮีมอิงได้รับผลกระทบมาก เนื่องจากมี
ทางเลือกของสินค้าและอาหารที่กระตุ้นการซื้อขายที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อ จึงน าไปสู่
กระบวนการจัดการเรื่องการขาย จัดล าดับการขาย มีกฎระเบียบข้อตกลงในการขาย ก าหนดสินค้าที่โดดเด่น
ขึ้นมาเป็นสินค้ากระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อให้มาใช้บริการในกาดน้อยฮีมอิง จากวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าอิงจึงมีกลุ่ม
อาชีพหาปลามาแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นกระตุ้นการตัดสินใจของผู้ซื้อ  นั่นคือ “การสร้าง
ตลาดธรรมดาทั่วไปให้เป็นตลาดปลาน้ าอิง”  ส่งเสริมการแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มแปรรูป
อาหารจากปลา เช่น ปลาร้า น้ าปลา ปลาส้ม ปลาแห้ง/ป่น เป็นทางเลือกเพ่ือความหลากหลายเพ่ิมมูลค่าทาง
อาหาร นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้มีสินค้า และอาหารให้ผู้ซื้อได้มีทางเลือกที่แตกต่างจากตลาดเอกชน โดย
สนับสนุนให้มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัย ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเย็บผ้า กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีการพัฒนามาตรฐานการผลิตโดยหน่วยงานของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  เน้นให้
ชาวบ้านผลิตเอง ขายเอง เช่น ผักปลอดสาร ผลไม้และผักท้องถิ่นที่หายาก ผลไม้ตามฤดูกาล ให้เป็นผลผลิตที่
หาซื้อได้จากกาดน้อยฮีมอิงเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโซนพ้ืนที่การจ าหน่ายให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ 



สวยงาม สะอาด ก าหนดราคากลางของสินค้าทุกประเภท มีตาชั่งกลาง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า ท าให้
กาดน้อยฮีมอิงมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป มีผู้คนมาใช้บริการมากขึ้นตามล าดับส่งผลต่อรายได้ที่
มากขึ้นของชาวบ้านเป็นผลรวมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในภาพรวมของหมู่บ้าน ชุมชนและเทศบาล 

3. สามขอ คือ ข.เข้มสุขภาพ  ในยุคที่โลกหมุนกลับ กลับมาหาธรรมชาติ กลับมาบริโภคอาหาร 
ปลอดพิษ เพ่ือชีวิตจะได้ปลอดภัย ตลาดชุมชนทุกวันนี้มีไม่มากนักจึงเป็นโอกาสที่กาดน้อยฮีมอิง จะพัฒนาให้
เป็นตลาดที่เป็นมิตรกับสุขภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารปลอดภัย จากจุดเด่น 
คือ ปลาน้ าอิง จะต้องเป็นปลาที่หาตามวิถีชีวิตตามธรรมชาติ รสชาติไม่เหมือนปลาที่เลี้ยงเอง จึ งเป็นแหล่ง
เดียวที่จ าหน่ายปลาน้ าอิง และเช่นเดียวกันกับ ผัก ผลไม้ท้องถิ่นที่หายาก ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้และผลิตเพ่ือการ
จ าหน่ายในกาดน้อยฮีมอิงเท่านั้น ซึ่งได้ก าหนดเป็นข้อตกลง ทางเทศบาลได้ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการผลิต
สินค้าเพ่ือสุขภาพ โดยมีโครงการ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 ถังหมักปลอดสารพิษ ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 120 ครัวเรือน ผลิตผักปลอดสารพิษ จ าหน่ายทุกวัน โดยแต่ละครัวเรือนแยกชนิด ประเภท
ของผัก ป้องกันการผลิตเกินความต้องการและซ้ าประเภท กิจกรรมเสริมทักษะองค์ความรู้การพัฒนามาตรฐาน
การผลิตโดยเทศบาล และ กศน. เข้าร่วมบูรณาการ ทุกๆ เดือนจะมีการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร โดย อสม. 
สสอ.เทิง รพ.เทิง และ เทศบาล เป็นการควบคุมมาตรฐานอาหารปลอดภัย และแจ้งผลการตรวจประกาศให้
ประชาชนทราบอย่างเปิดเผยภายในตลาด     
  
๕. วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการนวัตกรรม (โปรดระบุให้ชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
นวัตกรรมว่าต้องการแก้ไขปัญหาใด หรือต้องการปรังปรุงพัฒนาสิ่งใดให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือ
ประสิทธิผลเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น) (ไม่เกิน ๕๐๐ ค า) 
 การด าเนินโครงการนวัตกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไปได้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเนื่องจากกาดน้อยฮีมอิงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ าวันของประชาชน 
 5.1 เพ่ือส่งเสริมการผลิตและแก้ไขปัญหาการขาดการรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพในกาดน้อยฮีมอิง เช่น 
กลุ่มอาชีพหาปลา กลุ่มอาชีพปลูกผัก กลุ่มอาชีพจ าหน่ายอาหาร กลุ่มขายผลไม้ ฯลฯ กลุ่มอาชีพเหล่านี้ผลิต
สินค้าโดยที่ไม่มีการจัดการเรื่องการขาย บางกลุ่มมีการผลิตสินค้าเหมือนกันแต่คุณภาพสินค้าแตกต่างกัน ท า
ให้ก าหนดราคามาตรฐานไม่ได้ บางกลุ่มผลิตสินค้าจ านวนมากเกินความต้องการของผู้ซื้อในแต่ละวัน และผลิต
สินค้าชนิดเดียวกันท าให้เกิดปัญหาแย่งลูกค้ากันเอง ดังนั้น จึงต้องมีการจัดการเรื่องการขาย สร้างกฎระเบียบ
ข้อตกลงในการขายร่วมกัน หนุนเสริมการแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ ประกอบกับสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านตั้งข้าว หมู่ 2 บ้านพระเกิด หมู่ 14 บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ 20 ซึ่ง
ประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหลักในการใช้กาดน้อยฮีมอิงเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
ชุมชน จากการส่งเสริมการตลาดและผลิตภัณฑ์รวมถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการขายจึงเป็นการสนับสนุน
ให้ประชาชนได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีอาหารและสินค้าจากบ้านเวียงเทิง หมู่ 1 และ
บ้านเวียงใต้ หมู่ 15 เข้าร่วมจ าหน่ายแลกเปลี่ยนด้วย  
 ๕.๓ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพโดยเพ่ิมทางเลือกให้ประชาชนทั้งในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิงและ
ประชาชนทั่วไปได้ทางเลือกในการเลือกซื้ออาหาร ผัก และ สินค้าปลอดสารพิษ สร้างเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่ปลอดภัย พัฒนาการผลิตและช่องทางการจ าหน่ายผลผลิตของเกษตรกรที่ปรับเข้าสู่การผลิตเกษตร
อินทรีย์วิถีพ้ืนบ้าน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 
เนื่องจากการด าเนินโครงการนวัตกรรมกาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอนี้ ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ขายต่อผู้ซื้อที่



ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพของอาหารและสินค้า  ท าให้ประชาชนที่มาใช้บริการในกาดน้อยฮีมอิงมีความมั่นใจใน
อาหารและสินค้าท่ีวางจ าหน่ายว่าเป็นผลผลิตที่เป็นมิตรกับสุขภาพจนเป็นจุดเด่นที่ส าคัญ 
 5.4  เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทางการตลาดกับตลาดเอกชนไม่ให้กลุ่ม
อาชีพและผู้ค้าในกาดน้อยฮีมอิงได้รับผลกระทบจากการขยายตัวและการพัฒนาตลาดให้เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้มีแนวคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่นตนเอง มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการอันเกิดจากความต้องการของตนเอง เมื่อมีข้อตกลงร่วมกันและถือปฏิบัติตามจึงท าให้เกิดความสามัคคี 
มีความหวงแหนในพ้ืนที่อันเป็นสถานที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ร่วมกัน 
 
๖. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุในการด าเนินโครงการนวัตกรรม (โปรดระบุให้ชัดเจนถึงเป้าหมายเชิงปริมาณ
หรือเป้าหมายเชิงคุณลักษณะ/คุณภาพที่ต้องการบรรลุผล โดยสามารถวัดประเมินผลได้ในเชิงประจักษ์) 
(ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
 6.1 โครงการนวัตกรรมกาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ ในปี 2558  เทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้
เล็งเห็นความส าคัญของการสร้างตลาดสดให้เป็นตลาดตัวอย่าง ตามส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้สนับสนุนการจัดตั้ง “ตลาดสีเขียว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดสีเขียว
ส าหรับเป็นช่องทางจ าหน่ายสินค้าและผลิตผลของเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร
อินทรีย์วิถีพ้ืนบ้าน ปี 2554 (ด าเนินการในจังหวัดหนองคาย เพชรบุรี และเชียงราย) กาดน้อยฮีมอิง จะต้อง
เป็นตลาดสดเขียวในปี 255๘ 
 6.2 เทศบาลต าบลเวียงเทิงมีเศรษฐกิจชุมชนทีดีขึ้น ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากการจ าหน่ายสินค้า 
เกษตรกร/ผู้ผลิต มีสถานที่รองรับผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากการประกอบอาชีพ จัดกิจกรรมเสริมการขายให้
ครบทุกประเภทสินค้าเพ่ือกระตุ้นการซื้อขาย และ ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากระดับมาตรฐานค่า
ครองชีพรายได้เฉลี่ยในครัวเรือน  30,000 บาท/ปี/คน  ในปี 2558  โดยมีมาตรฐานค่าครองชีพของรายได้
เฉลี่ยในครัวเรือนต่อปี มากกว่า 35,000 บาท/คน ในปี 2559  

6.3 จ านวนผู้มาใช้บริการในกาดน้อยฮีมอิง เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2559 และ ร้อยละ 100 
ในปี พ.ศ.  2560 จากสถิติผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 200 คน/วัน เมื่อปี พ.ศ. 2558  
 6.4 ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก  จ านวน 2,500 ถุง และ กล่องโฟม 200 กล่อง ต่อเดือน 
 6.5 ไม่พบปริมาณสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทั้ง 6 ชนิด คือ ยาฆ่าแมลง สารฟอร์มาลีน 
สารฟอกขาว สารบอร์แรกซ์ น้ ามันทอดซ้ า และ สารกันรา ในอาหาร /สินค้าและผลิตภัณฑืในกาดน้อยฮีมอิง  
 
๗. ความส าคัญของโครงการนวัตกรรม (โปรดระบุว่าโครงการนวัตกรรมนี้มีความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่น
อย่างไร หรือในทางกลับกัน หาก อปท. มิได้ด าเนินการโครงการนวัตกรรมดังกล่าวจะเกิดผลกระทบเช่นใด 
หรือเกิดปัญหาใดที่เป็นรูปธรรม) (ไม่เกิน ๔๐๐ ค า) 
 7.1 ด้านวัฒนธรรม กาดน้อยฮีมอิงเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตของประชาชนลุ่มแม่น้ าอิงมาตั้ง
อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์รวมความสุขของประชาชนทุกเพศทุกวัย เปรียบเสมือนเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางซึ่ง
สมาชิกในชุมชนโดยรอบได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันมาเป็นเวลาช้านาน ทั้งนี้ 
หากพิจารณาในมุมมองทางด้านวัฒนธรรมก็ยิ่งท าให้เห็นว่าตลาดมิใช่เป็นเพียงสถานที่ส าหรับด าเนินกิจกรรม
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้น ทว่ายังเป็นพ้ืนที่แห่งชีวิตที่สร้างปฏิสัมพันธ์ของผู้คนในรูปแบบต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ หากปราศจากผู้คนที่เข้ามาท ากิจกรรมต่าง ๆ แล้ว พ้ืนที่ตลาดก็เป็นเพียงสถานที่ว่างเปล่าเท่านั้น 



โดยเฉพาะชุมชนเก่าแก่ ทั้ง 3 หมู่บ้าน นวัตกรรมกาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ จึงมุ่งที่จะรักษาความเป็น
ชุมชนลุ่มแม่น้ าอิง ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม วิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นสังคมเอ้ืออาทร
พ่ึงพาอาศัยกันไม่ให้สูญสลายหายไป 
 7.2 ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  ในยุคปัจจุบันที่มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษ การคืนก าไร
ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นทางเลือกแนวใหม่ให้ผู้บริโภคได้เลือก ในขณะเดียวกัน ค่านิยมและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อสินค้าในตลาดสดก็เปลี่ยนแปลงไป โดยภาพในปัจจุบันของตลาดสด
หลายแห่งมักจะถูกน าไปเชื่อมโยงกับมุมมองของความสกปรก ไม่น่ามอง สินค้าไม่ได้คุณภาพ ราคาขาดความ
เป็นมาตรฐาน เป็นต้น จึงได้น าแนวคิดตลาดสดสีเขียว มาใช้ในการจัดท านวัตกรรมเพ่ือให้ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจ รักษาคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ไม่ผลิตสินค้าท่ีเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่ความพึง
พอใจของผู้บริโภคความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตส านึกต่อสังคมร่วมกัน 

7.3 ด้านเศรษฐกิจ เป็นที่ทราบกันว่าตลาดสดจ านวนมากก าลังเผชิญหน้ากับภาวะขาดทุน รวมถึง
ความพยายามที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนรักษากิจการไว้ท่ามกลางการแข่งขันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดที่มี
มากมายสินค้าไม่แตกต่างจากตลาดสด ทางเลือกของผู้บริโภคมีเยอะขึ้น ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อ ซึ่งแน่นอนมีผลกระทบต่อรายได้ ถ้าไม่มีการจัดท านวัตกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทาง
การตลาดย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างแน่นอน 
  
๘. บทบาทของ อปท. ในการด าเนินโครงการนวัตกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (อธิบายว่าในการ
ด าเนินโครงการนวัตกรรมนี้ อปท. มีบทบาทที่ส าคัญอย่างไร หาก อปท. มิได้ด าเนินการเอง แต่หน่วยงาน
หรือองค์กรอื่นๆ ด าเนินการแทน จะได้รับผลส าเร็จที่ดีกว่าหรือไม่อย่างไร) (ไม่เกิน ๔๐๐ ค า) 
 กาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ โดยการริเริ่มของชุมชนที่มีความต้องการพัฒนาตลาดสดให้เป็นที่
ยอมรับและสนองต่อกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค บทบาทในด้านการสนับสนุนส่งเสริมกิจการของตลาดให้
เป็นไปตามมาตรฐานรวมถึงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยมีบทบาท ดังนี้ 
บทบาทต้นทาง 

1. แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2. จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าข้อตกลงร่วมกัน เป็น “ธรรมนูญพลเมือง” 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าในกาดน้อยฮีมอิง  
4. อบรมจริยธรรมทางการตลาด และจรรยาบรรณให้กับผู้ประกอบการทุกราย 
5. กิจกรรมพัฒนากาดน้อยฮีมอิงให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ  
6. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากาดน้อยฮีมอิงให้เป็นตลาดสดสีเขียว  
7. หนุนเสริมแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
8. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของตลาดให้สะอาด สวยงาม น่าสนใจ 
9. สร้างอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นน่าสนใจ และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

บทบาทกลางทาง 
1. ตรวจเกณฑม์าตรฐานตลาดสดด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
2. ตรวจเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) 
3. ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค (Consumer Protection) 

บทบาทปลายทาง 
 1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น สามารถประกอบอาชีพเพ่ือการผลิตสู่การขายในพ้ืนที่มากข้ึน 



 2. ประชาชนมีทางเลือกในการเลือกซ้ืออาหารและสินค้าที่ปลอดภัยกับสุขภาพ 
 3. กาดน้อยฮีมอิงเป็นตลาดสดสีเขียว มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนและท้องถิ่น 
สถานที่พักผ่อน สถานที่ออกก าลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาชนเกิดความสามัคคี มีความหวงแหนและ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน 

นอกจากนี้ เทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็นที่ปรึกษาในการท าข้อตกลง ร่วมกับ คณะกรรมการและชุมชน 
เพ่ือให้ข้อตกลงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรมเกิดมาตรฐานกลาง การปฏิบัติที่ถูกต้องด้านสุขลักษณะ
และความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงมาตรการที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ มีมาตรการใน
การดูแลประสานงานกับภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุณภาพของตลาดสดให้ดี
ยิ่งขึ้น และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 
  
๙. ขั้นตอนและกิจกรรมหลักท่ีได้ด าเนินการ พร้อมรายละเอียดความร่วมมือในการด าเนินนวัตกรรม (ถ้ามี) 
(โปรดแจกแจงข้อมูลให้ละเอียดเพื่อที่คณะกรรมการจะสามารถประเมินถึงระดับความยากง่ายหรือความ
ท้าทายของการด าเนินการนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน) (ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ค า) 
 

ช่วงเวลา 
(เดือน/ปี พ.ศ.) 

กิจกรรมหลักที่ได้ด าเนินการในแต่ละข้ันตอน 
(หากเป็นการต่อยอด ให้ระบุให้ชัดเจนว่ามีอะไรเพิ่มเติม) 

หน่วยงาน/บุคคลและบทบาท
ที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน 

ตุลาคม 2557 กิจกรรมต้นทาง 
1.แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรมแบบมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 - การจัดท านวัตกรรมกาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ 
เป็นการด าเนินงานที่ต้องอาศัยกลุ่มบุคคลทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน เนื่องจากต้องอาศัยความ
ร่วมมือในทุกขั้นตอนของการด าเนินนวัตกรรม ให้มี
ครอบคลุมทุกกิจกรรมของ ตลาดสดสามขอ (เขียว
สิ่งแวดล้อม แข็งเศรษฐกิจ เข้มสุขภาพ) 
 

-อ าเภอเทิง 
-เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
-โรงพยาบาลเทิง 
-ผู้น าหมู่บ้าน ทั้ง 3 หมู่บ้าน 
-คณะกรรมการบริหารตลาด 
-ผู้ประกอบการ 
-ประชาชนทุกกลุ่ม 

พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 
2557 

2. จัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าข้อตกลงร่วมกัน เป็น  
 - คณะท างานขับเคลื่อนนวัตกรรม จัดประชุมชี้แจงและ 
ประชาคมเพ่ือหากฎระเบียบข้อตกลงในการขายร่วมกัน 
ในการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีน ามาใช้ร่วมกัน
ภายในกาดน้อยฮีมอิง เรียกว่า “ธรรมนูญแม่ค้า” 

-คณะท างานขับเคลื่อน
โครงการนวัตกรรม 
-เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
-ผู้ประกอบการทุกราย 
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงท้ัง 5 หมู่บ้าน 

มกราคม 
2558 

3.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าในกาด
น้อยฮีมอิง  
- เน้นการให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาลสุขอนามัย ในกิจกรรม
ด้านการตลาด การน า เสนอสินค้าและบริการเ พ่ือ
เป้าหมายให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด 

-สาธารณสุขอ าเภอเทิง 
-กองสาธารณสุขเทศบาล 
-ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอเทิง 
-ผู้ประกอบการ 

กุมภาพันธ์ 4.อบรมจริยธรรมทางการตลาด และจรรยาบรรณให้กับ - สาธารณสุขอ าเภอเทิง 



2558 ผู้ประกอบการทุกราย 
- เนื่องด้วยกลไกการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน การ
จัดอบรมจริยธรรมตามนโยบายการตั้งราคา นโยบายด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นโยบายด้านการโฆษณา และ
นโยบายด้านการกระจายสินค้า เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับผู้ประกอบการ ไม่ให้เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยทั่วไป 

- กองสาธารณสุขเทศบาล 
- พัฒนาชุมชนอ าเภอเทิง 
- คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 
-ผู้ประกอบการ 

2558 – 
ปัจจุบัน 

5.เกณฑ์ประเมินกาดน้อยฮีมอิงให้เป็นตลาดสดสีเขียว  
ต้องมีการพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 ด้าน  คือ  
-ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   
-ด้านความปลอดภัยอาหาร  
-ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

- สาธารณสุขอ าเภอเทิง 
- กองสาธารณสุขเทศบาล 
- คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 
- ผู้ประกอบการ 
- ประชาชน 

สิงหาคม –  
กันยายน 
2558 

6.จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากาดน้อยฮีมอิงให้เป็นตลาดสดสี
เขียว  
- รณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดย
การให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าแทน และผู้ประกอบการให้
เลือกใช้วัสดุธรรมชาติแทนโฟมและพลาสติก 
- กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะภายในกาดน้อยฮีมอิง 
- กิจกรรมส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดสารพิษ จาก
โครงการ 1 ครัวเรือน 1 แปลงผัก 1 ถังหมัก ด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง ผลิตผักปลอดสาร จ าหน่ายในกาดน้อยฮีม
อิงเท่านั้น โดยการผลิตเองขายเอง 

- สาธารณสุขอ าเภอเทิง 
- กองสาธารณสุขเทศบาล 
- คณะท างานขับเคลื่อน
นวัตกรรม 
- ผู้ประกอบการ 
- ประชาชน 
 

2558 -
ปัจจุบัน 

7.หนุนเสริมแปรรูปและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
- การแข่งขันทางการตลาดเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของผู้ ซื้อ  โดยเฉพาะความหลากหลายใน
ทางเลือกของสินค้า การพัฒนารูปแบบ การแปรรูปสินค้า 
พัฒนามาตรฐานการผลิตของกลุ่มต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้ซื้อ เช่น การแปรรูปอาหารจากปลา 
ซึ่งเป็นอาหาร/สินค้า โดดเด่นของกาดน้อยฮีมอิง ให้มี
มูลค่าและความน่าสนใจเพ่ิมมากข้ึน 

-สาธารณสุขอ าเภอเทิง 
-กองสาธารณเทศบาล 
-กศน.อ าเภอเทิง  
-กลุ่มผู้หาปลา 
-กลุ่ม อสม. 
-กลุ่มพัฒนาสตรี 
-กลุ่มศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัย 
-กลุ่มเยาวชน 

2558-ปัจจุบัน 8.ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดให้สะอาด สวยงาม 
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
 - มีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีความคงทน มั่นคง แข็งแรง ท า
ความสะอาดง่าย จัดรูปแบบแผงจ าหน่ายสวยงามน่าสนใจ
สะดุดตาส าหรับผู้มาใช้บริการ ป้ายแนะน า จัดระเบียบ
จราจร และเพ่ิมความมั่นใจและปลอดภัยด้วยการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงรอบๆ นอกจากนี้ยังเพ่ิมพ้ืนที่

- กองช่างเทศบาล 
- กองสาธารณสุขเทศบาล 
- คณะท างานขับเคลื่อน 
นวัตกรรม 
-ผู้ประกอบการ 
-สมาชิก อปพร. 
-สมาชิก ชรบ. 



ส าหรับเที่ยวชมทัศนียภาพธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ าอิง สถาน
ออกก าลังกาย รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสวยงาม 

-งานป้องกันฯ 
-สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเทิง 

2558 -
ปัจจุบัน 

9.สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นน่าสนใจ และ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
- เนื่องจากกาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ แต่เดิมมี
ชื่อเสียงจากการเป็นตลาดจ าหน่ายปลาแม่น้ าอิงเป็นปลาที่
หาเองจากกลุ่มผู้หาปลา ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมแถบลุ่มแม่น้ า
อิงของเทศบาล จึงสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น โดยการ
ก าหนดให้เป็นตลาดที่จ าหน่ายปลาน้ าอิง ที่มีจ าหน่ายที่
เดียวในเขตอ าเภอเทิง ใช้วิธีการผู้ประกอบการปกป้อง
เส้นทางการซื้อขายจากพ่อค้าคนกลางและสื่อสารกันเอง 

- คณะท างานขับเคลื่อน 
นวัตกรรม 
-ผู้ประกอบการ 
-กลุ่มผู้หาปลา 
-กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา
น้ าอิง 
-ประชาชน 

2559 -
ปัจจุบัน 

กิจกรรมกลางทาง 
1. ตรวจเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Health)  
2.ตรวจเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหาร (Food 
Safety)  แผงจ าหน่ายอาหารต้องผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบสารปนเปื้อน  
3. ตรวจเกณฑ์มาตรฐานด้านการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค 
(Consumer Protection)   
 

-สาธารณสุขอ าเภอ 
-กองสาธารณสุขเทศบาล 
-กองช่างเทศบาล 
- คณะท างานขับเคลื่อน 
นวัตกรรม 
-ผู้ประกอบการ 
 

2558-ปัจจุบัน กิจกรรมปลายทาง 
1. ก าหนดมาตรการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนได้มีตลาดสดชุมชนแลกเปลี่ยนสินค้าที่เป็น
มิตรกับสิ่ ง แวดล้ อม  มี การก าหนดมาตรการด้ าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การบ าบัดน้ าเสีย การระบายอากาศ แสง
สว่าง รวมถึงผลกระทบด้านระบบนิเวศตลาดมีการบริหาร
จัดการถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
2. ยกระดับคุณภาพของสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
- ประชาชนทุกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการประกอบ
อาชีพและเป็นผู้ผลิตเอง เช่น กลุ่มอาชีพหาปลา กลุ่มแปร
รูปอาหารจากปลา กลุ่มสตรี กลุ่มผุ้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน  
มีมาตรการในการดูแลประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาปรับปรุงยกระดับคุณภาพของตลาด
สดให้ดียิ่งขึ้น  
3. เข้าร่วมประเมินตลาดสดสีเขียว (ตลาดสดประเภทที่ 
2) ในปี 2558  
 

-สาธารณสุขอ าเภอ 
-โรงพยาบาลเทิง 
-กองสาธารณสุขเทศบาล 
- คณะท างานขับเคลื่อน 
นวัตกรรม 
-ผู้ประกอบการ 
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงทุกครัวเรือน 
 

 



๑๐. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินนวัตกรรมและแหล่งเงินทุน (ไม่เกิน ๕๐๐ ค า) 
 

หมวดงบประมาณ จ านวน (บาทต่อเดือนหรือบาทต่อปี) แหล่งเงินทุน 
วัสดุ อุปกรณ์ใช้สอย 
1.ค่าวัสดุ 
- ค่าจัดซื้อไม้ไผ่ 
- เหล็กเส้นขนาดต่าง ๆ  
- วัสดุอุปกรณ์ (ตะปู/ลวด/สี) 
- อุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่างๆ  
2.ค่าใช้สอย 
-ค่าจ้างเหมาแรงงานปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
30,000.00 

 
 

 
 

20,000.00 

 
กองทุนกาดน้อยฮีมอิง 
 
 
 
 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมภาษาอาเซียน
เพ่ือการสื่อสาร 

30,000.00 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย 

ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
-ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารจ าหน่าย 
-ค่าก่อสร้างทางเท้าและรางระบายน้ า 
 
-ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

 
100,000.00 
200,000.00 

 
50,000.00 

 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสารปนเปื้อน 40,000.00 กองทุน สป.สช. 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ 30,000.00 กองทุน สป.สช. 
 
๑๑. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้รับจากโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น (โปรดระบุให้เป็นรูปธรรมว่านวัตกรรม
ท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือจัดบริการสาธารณะให้ดีขึ้นอย่างไร พร้อมระบุ
ตัวช้ีวัดผลผลิต/ผลลัพธ์ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายของนวัตกรรม) (ไม่เกิน ๘๐๐ ค า) 
 

(๑๑.๑) ผลผลิตหรือผลงาน (output) 
 

ประเภทผลผลิต (output) ตัวชี้วัดผลผลิต  
(output indicator) 

จ านวนหน่วย/ปริมาณงานที่บรรลุผล 
หรือปริมาณผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับ 

1.แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
โครงการนวัตกรรม  

คณะท างานครบองค์ประกอบ
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง  

2. จัดประชุมประชาคมเ พ่ื อ
จัดท าข้อตกลงร่วมกัน  

ประชาชน  ทั้ง 3 หมู่บ้าน  ร้อยละ 80  

3 . อ บ ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการ  

ผู้ประกอบทุกราย ร้อยละ 100   

4.อบรมจริยธรรมทางการตลาด 
และจรรยาบรรณ 

ผู้ประกอบทุกราย 
 

- ร้อยละ 100  
- จัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้



บริการผู้บริโภคและติดป้ายบอกไว้
ชัดเจน 

5.ก าหนดเกณฑ์ประเมินกาด
น้อยฮีมอิงให้เป็นตลาดสดสีเขียว 

-ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   
-ด้านความปลอดภัยอาหาร  
-ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

-ผ่านเกณฑ์ รวมไม่น้อยกว่า 35 ข้อ 
-ไม่พบสารปนเปื้อนในอาหารทุกชนิด 
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ความรู้ที่
เกี่ยวข้องให้ประชาชนทราบ 

6.จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนากาด
น้อยฮีมอิงให้เป็นตลาดสดสีเขียว  

-โครงการรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติกและโฟม 
-โครงการ 1ครัวเรือน 1แปลง
ผัก 1ถังหมักปลอดสารพิษ
ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 

- ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 2,500
ถุง กล่องโฟม 200 กล่องต่อเดือน 
-จ านวน 120 ครัวเรือน ผลิตผักปลอด
สารพิษจ าหน่ายทุกวัน 

7.หนุนเสริมแปรรูปและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 

-กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา ,
กลุ่มพัฒนาสตรี,กลุ่มผลิตภัณฑ์
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เป็นต้น 
 

พัฒนามาตรฐานการผลิต พัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพิ่ม
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
 

8.ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ตลาดให้สะอาด สวยงาม ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย 

พ้ืนที่กาดน้อยฮีมอิง  บ้านตั้ง
ข้าว หมู่ที่ 2 

-ตลาดมีความแข็งแรง ใช้วัสดุคงทน มี
การตกแต่งด้วยวัสดุตามธรรมชาติ คือ
แผงจ าหน่ายใช้ไม้ไผ่ตกแต่ง สงูจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า 60 ซม.และไม่เป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์แมลงพาหะน าโรค 
-แผงขายสินค้ามีความเข้มของแสงไม่
น้อยกว่า 200 ลักซ์ 
-ทางเดินในตลาดมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 2 เมตร 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ  

9. ตรวจเกณฑ์มาตรฐานตลาด
สดน่าซื้อ  

แบบประเมินการพัฒนาและ
ยกระดับตลาดสดน่าซื้อ (ตล.1) 

ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน 
 

 
(๑๑.๒) ผลลัพธ์ (outcome) 

 

ประเภทผลลัพธ์ (outcome) ตัวชี้วัดผลลัพธ์  
(outcome indicator) 

จ านวนหน่วย/ปริมาณผลลัพธ์ที่ได้รับ 

๑. เขียวสิ่งแวดล้อม ตรวจประเมินการพัฒนาด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
- ด้านสุขลักษณะทั่วไป 
-การจัดการมูลฝอย 
-การจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ 
-การจัดการน้ าเสีย 

- ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินในระดับ
ดีมาก (*****) 
 
 
 
 



-การจัดการสิ่งปฏิกูล 
-การป้องกัน ควบคุมสัตว์และ
แมลงพาหะน าโรค 
-การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 
-สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ขาย
ของและผู้ช่วยผู้ขายของ 
-เข้าร่วมประกวดประเมินตลาด
สดสีเขียว  

 
 
 
 
 
 
 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด
ตลาดสี เขี ยว  (ตลาดประเภทที่2 )  
ประจ าปี  2558   จาก สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงรายสถาบันราชภัฎเชียงราย 

๒. แข็งเศรษฐกิจ -รายได้ของประชาชนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สร้างอัตลักษณ์โดดเด่นส่งเสริม
การตลาด 
 
 
จ านวนประชาชนมาใช้บริการ
เพ่ิมข้ึน 
 

- ประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
จากระดับมาตรฐานค่าครองชีพรายได้
เฉลี่ยในครัวเรือน 30,000 บาท/ปี/
คนในปี 2558  มีค่าครองชีพของ
รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนต่อปีมากกว่า 
35,000 บาท/คน ในปี 2559  
- กลุ่มผู้จ าหน่ายสินค้ามีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าโดยเฉลี่ย ดังนี้ ประเภท
ผักสวนครัว วันละ 200 บาท ประเภท
ปลา เฉลี่ยวันละ 3,000 บาท ประเภท
ผลิตแปรรูปจากปลา เฉลี่ยวันละ 500 
บาท และผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เฉลี่ยวันละ 
1,000 บาท 
-เ ป็ น ต ล า ด ป ล า น้ า อิ ง ที่ โ ด ด เ ด่ น 
จ าหน่ายปลาแม่น้ า อิงที่หาเองตาม
ธรรมชาติ เพียงแห่งเดียวในอ าเภอเทิง 
และจังหวัดเชียงราย 
-จ านวนผู้คนมาใช้บริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
70 จากปี 2558  อัตราการซื้อมาก
ขึ้นตามจ านวน 

๓. เข้มสุขภาพ -ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร 
 
 
 
 

- ตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 6 ชนิด คือ 
สารฟอร์มาลีน (น้ ายาดองศพ) สารกัน
รา (ซาลิซิลิก)  สารบอแรกซ์ และสาร
ฟอกขาว และน้ ามันทอดซ้ า 
-ยาฆ่าแมลงตรวจพบในเกณฑ์ที่
ปลอดภัย 



 
 
-จ านวนผู้ประกอบการเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ิมความหลากหลายของ
สินค้า 
 
-จ านวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมาก
ขึ้นร้อยละ 70 จากปี 2558 
 

-ตรวจไม่พบสารเร่งเนื้อแดง ในเนื้อหมู 
(ส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ) 
-ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร 
อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีวิต และได้
รั บประทานอาหารที่ ปลอดภัยต่ อ
สุขภาพ จ านวน 300 ครัวเรือนต่อวัน 
-มีการเชื่อมโยงกับโครงการ “หนึ่ ง
ครัวเรือน หนึ่งแปลงผัก หนึ่งถังหมัก 
ป ล อ ด ส า ร พิ ษ  ด า เ นิ น ชี วิ ต แ บ บ
เศรษฐกิจพอเพียง 
-ประชาชนมีความสุขมากขึ้น ที่ได้มา
พบปะ พูดคุย  แลก เปลี่ ยน  อย่ า ง
สร้างสรรค์ มีความหวงแหนในความ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน 

 
๑๒. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการ พร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาหรือลดข้อจ ากัดในการด าเนินการ
นวัตกรรม (โปรดระบุปัญหาหรือข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่ ทรัพยากร บุคลากร รวมถึงข้อจ ากัดในทาง
กฎหมาย และวิธีการของ อปท. ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ) (ไม่เกิน ๕๐๐ ค า) 
 12.1 ข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่ 
  12.1.1 เนื่องจากพ้ืนที่ด าเนินการจัดท านวัตกรรม เป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย เพราะแผงจ าหน่ายสินค้ารวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้
ตั้งอยู่บนแนวฟุตบาททางเท้าของถนนบนพ้ืนที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เป็นแนวยาวตามถนนเลียบฝั่ง
แม่น้ าอิงทางทิศตะวันตก ประกอบกับอ านาจหน้าที่ในการก่อสร้างตลาดที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ถาวรต้องขอ
อนุญาตด าเนินการบนพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของโยธาธิการจังหวัด ท าให้มีอุปสรรคต่อการขยายพ้ืนที่ของตลาด
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่นับวันจะมีปริมาณท่ีเพ่ิมขึ้น  
  วิธีการแก้ไขปัญหา 
  - ประชุมประชาคมประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือน าเสนอความต้องการในการขยาย
พ้ืนที่ของกาดน้อยฮีมอิงให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประสานความต้องการไปยังส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ความยินยอมในการด าเนินนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

12.1.2 ปัญหาการก าหนดราคาสินค้า  เทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดราคาสินค้าประเภทต่าง ๆ ในกาดน้อยฮีมอิงได้ 
  วิธีการแก้ไขปัญหา 
  - ก าหนดราคาสินค้าตาม “ธรรมนูญแม่ค้า” โดยให้ทางกลุ่มผู้ประกอบการมีข้อตกลง
ประจ าวันในการก าหนดราคาสินค้าตามท้องตลาด และติดป้ายราคาสินค้าแต่ละประเภทให้ประชาชนได้ทราบ
อย่างชัดเจนในแต่ละวัน 
  - จัดให้มีเครื่องชั่งกลาง (เครื่องชั่งมาตรฐาน) ภายในกาดน้อยฮีมอิง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 
และความยุติธรรมให้กับผู้บริโภค 
 12.2 ปัญหาด้านทรัพยากร 



  12.3.1 การผลิตสินค้าที่โดดเด่น คือ ปลาแม่น้ าอิง , ผัก/ผลไม้ ปลอดสาร และพืชผัก
ท้องถิ่นหายาก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค  

วิธีการแก้ไขปัญหา 
  - ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับอนุรักษ์พันธุ์ปลาดั้งเดิมและเขตเพาะพันธุ์ปลาเพ่ิม เพ่ือให้มีจ านวนปลา
มากเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค  และกลุ่มอาชีพหาปลาสามารถด ารงและรักษาอาชีพนี้สืบต่อไป 

12.3.2  ปัญหาภาวะภัยแล้งเป็นประจ าทุกปีส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าการเกษตร  
- ในช่วงภัยแล้ง ประชาชนจะช่วยกันสร้างฝายกั้นน้ าชั่วคราวเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อเพียงพอ 

ต่อการผลิตสินค้า เช่น ผักปลอดสาร ผลไม้พ้ืนบ้าน ฯลฯ 
 12.3 ปัญหาบุคลากร 
  12.3.1 กลุ่มอาชีพขาดการรวมตัวกันเพ่ือผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมาจ าหน่ายในสถานที่
เดียวกัน เกิดปัญหาการแย่งลูกค้า และกลายเป็นสินค้าตกค้างหมดอายุ  บางกลุ่มมีการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน 
คุณภาพสินค้าแตกต่างกัน  ท าให้เป็นอุปสรรคในการก าหนดราคามาตรฐานของสินค้าในแต่ละวัน  
  วิธีการแก้ไขปัญหา 
  - การจัดการเรื่องการขาย โดยการจัดล าดับการขาย แบ่งกลุ่มผู้ผลิตเพ่ือแยกประเภทสินค้า 
ให้เหมาะสมกับความต้องการ มีกฎระเบียบข้อตกลงในการขาย พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าซื้อ เน้น
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

๑๓. ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ หรือบุคคล/หน่วยงานที่ท าให้นวัตกรรมประสบผลส าเร็จ (innovation 
champion) (ไม่เกิน ๓๐๐ ค า) 
 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความส าเร็จของนวัตกรรมคือประชาชน  “ธรรมนูญแม่ค้า” เป็นปัจจัยในการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรม ให้ประชาชนได้จัดการตนเองและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกกระบวนงาน การมี  
“กาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ” เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน และ เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติร่วมกันมาเป็นเวลายาวนาน ผ่านกระบวนการประชาคมระดมความ
คิดเห็นในการจัดท าข้อตกลงขึ้นเป็นรูปธรรมเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและข้อบังคับร่วมกันเพ่ือให้เกิดความสามัคคี 
ยอมรับซึ่งกันและกัน ขจัดความขัดแย้ง และประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์สู งสุดจากนวัตกรรม ท าให้
นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
 ปัจจัยรองที่สนับสนุนให้นวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ คือ ภาคีเครือข่ายทั้ง 5 คือ 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเทิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดเชียงราย และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงภาคเอกชน
ทั่วไปในการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขายเป็นครั้งคราว การสนับสนุนตามบทบาทอ านาจหน้าที่ กฎหมาย
และหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักประกันในความเป็นตลาดสามขอ เขียวสิ่งแวดล้อม แข็งเศรษฐกิจ และ
เข้มสุขภาพ ท าให้การด าเนินวัตกรรมเป็นที่ยอมรับของประชาชนเกิดความมั่นใจในการมาใช้บริการของกาด
น้อยฮีมอิงมากขึ้น  
 

๑๔. บทเรียนที่สามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ข้อเสนอแนะในการขยายผลไปสู่
ท้องถิ่นอื่น หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐเพื่อการสนับสนุนนวัตกรรม (ไม่เกิน ๒๐๐ ค า) 
 14.1 แหล่งเรียนรู้ เส้นทางพอเพียง สร้างฐานมั่นคง ชุมชนแข็งแรง 
  “กาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ” ได้ถูกบรรจุเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
ความมั่นคงชุมชน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลต าบลเวียงเทิง  ใน



การถ่ายทอดบทเรียนให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้น าไปเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 14.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานรัฐเพ่ือการสนับสนุนนวัตกรรม 
  เมื่อนวัตกรรม “กาดน้อยฮีมอิงตลาดสดสามขอ” ได้ประสบความส าเร็จจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยหลักในความส าเร็จ ในความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดต่อภาวะการแข่งขันทาง
การตลาดที่เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน หากว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดที่สูงขึ้ น 
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ร่วมพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรม วางแผนให้มีขยายพ้ืนที่ให้เป็นวงจรของการจ าหน่ายสินค้าเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม
ลุ่มน้ าอิง ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
 
 
 
๑๕. รูปภาพประกอบนวัตกรรม (ไม่เกิน ๑ หน้า A๔) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


