
หมวดที่ 6 N: NUTRITION (การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน ้าบริโภคในโรงพยาบาล)  

12. GREEN MARKET  

 มีการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคณะเปิดขายทุกวันพุธสุดท้าย
ของเดือน  จ าหน่วยสินค้าออแกนิค เช่นผักออแกนิค,น  ามันมะพร้าวแปรรูป,ผลิตภัณฑ์น  ายาซักผ้า น  ายาล้าง
จานออแกนิค,ถุงผ้า,คุกกี  ไม่มีไขมันทรานส์ เป็นต้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาลานอเนกประสงค์ 
ส่วนหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 



มีการประเมินความพึงพอใจ ในการจัดท าตลาดจ าหน่ายสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้ระดับที่ 93 % 

 

ได้ระดับท่ี 93 % 



 

 

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมพื้นฐาน หรืองานประจ า ปีงบประมาณ 2565 
1. ชื่อโครงการ Dent MU Green Market  
2. ประเภทของโครงการ/กิจกรรม 
        โครงการ/กิจกรรม ต่อเนื่อง       โครงการ/กิจกรรม ใหม่    
3. การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของคณะฯ  
ค าชี้แจง   โปรดระบุค่าร้อยละในยุทธศาสตร์ที่เด่นที่สุดเพียงยุทธศาสตร์เดียวหรือ ระบุค่าร้อยละหลายยุทธศาสตร์   
     ยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ถ้ามีหลายยุทธศาสตร์ให้ผลรวม เป็น 100) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล       ร้อยละ ……. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการวิชาการท่ีเป็นเลิศ       ร้อยละ ……. 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและน าไปต่อยอด   ร้อยละ ....... 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารองค์กรมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน     ร้อยละ 100 
4. ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ   7   เดือน เริ่มต้น   มีนาคม  2565  สิ้นสุด   กันยายน   2565 
5. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) 

ซี่งจัดโดยส านักการแพทย์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายใน

การขับเคลื่อนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลและส านักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ศูนย์บริการ

สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐาน 

Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) จะต้องมีการด าเนินงานทั้งหมด 9 หมวดนั้น ทั้งนี้หมวดที่ 6 

การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ าบริโภคในโรงพยาบาล ซึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานจะต้องมีการส่งเสริมการ

จ าหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Market) คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้ ในการเปิดตลาดขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษาและผู้มารับบริการ

ได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. วัตถุประสงค์ 
   6.1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากร นักศึกษา ละผู้มารับบริการ ได้อุปโภคและบริโภคสินค้าท่ีเป็นมิตรกับ    
สิ่งแวดล้อม 
   6.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
7. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ 
   7.1 บุคลากร นักศึกษาและผู้มารับบริการ มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและอาหาร ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
   7.2 สร้างโภชนาการโครงการ GREEN&CLEAN ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน            โทรศัพท ์02-2007593 
   ผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรภายในคณะฯ 
 



 

 

9. แผนการด าเนินการ 

ล ำดับ กระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมำณ 2565 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 
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1 เขียนโครงการ หน่วยสิ่งแวดล้อมฯ             

2 ด าเนินการขออนุมตัิ
โครงการ 

หน่วยสิ่งแวดล้อมฯ 
            

3 3.1 จัดหาร้านค้า 
3.2 ก าหนดพื้นที่ตลาดนดั 
และวางแผนผังการจดั
ร้านค้า 

หน่วยสิ่งแวดล้อมฯ 

            

4 ประชาสมัพันธ์/เผยแพร ่ หน่วยสิ่งแวดล้อมฯ             

5 เปิดขายตลาดนดัทุกพุธ
สุดท้ายของเดือน 

หน่วยสิ่งแวดล้อมฯ 
            

6 สรุปผลการด าเนินโครงการ หน่วยสิ่งแวดล้อมฯ             

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
1 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

11. งบประมาณที่ใช้ไปย้อนหลัง 2 ปี (กรุณาระบุเพื่อใช้พิจารณาการเสนอของบประมาณ) 

     (ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ท าทุกปีหรือท าต่อเนื่อง) 

ปีงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ (บาท) งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) 
2564 ไม่ม ี ไม่ม ี

12. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   

    งบประมาณทั้งโครงการจ านวน 0 บาท 

ล าดับ รายการ หมวดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท) 

 ไม่ม ี   
รวม  

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
       

                ลงชื่อ.........................................................  
                         (                                     ) 

                              ............./............./............        
      ผู้รับผิดชอบโครงการ  
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