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รฐับาลไดใ้ห้ความส าคญักบันโยบายต่างๆ เพื่อพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชน 
โดยหนึ่งในนโยบายส าคญัทีร่องนายกรฐัมนตร ี(นายสมคดิ จาตุศรพีทิกัษ์) ไดม้อบหมาย
ใหก้ระทรวงเศรษฐกจิน าไปด าเนินการคอืการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่เศรษฐกจิฐานราก 
โดยให้บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง การผลิตและการตลาดต้อง
สอดคล้องกนั ซึ่งไม่ใช่การแปรรูปเพื่อเพิม่มูลค่าเท่านัน้ แต่ยงัเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  
เพื่อเสรมิสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนและเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานส่วนภูมภิาคถือเป็นกลไก
ส าคญัของท้องถิ่นในการท างาน สร้างความแขง็แกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก ขบัเคลื่อน
นโยบายสูภ่าคปฏบิตั ิ

กระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มีการมอบ
นโยบายบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวง โดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพาณิชย ์
(นายสนธริตัน์ สนธจิริวงศ)์ และรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา 
บุญราช) มอบนโยบายการท างานให้กับผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ ซึ่งรวมไปถึ ง
ขา้ราชการในส่วนภูมภิาคของทัง้สองกระทรวง ไดแ้ก่ พาณิชย์จงัหวดั เกษตรจงัหวดั เกษตร
และสหกรณ์จงัหวดั เมื่อวนัที่ 22 ธนัวาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรบัทราบนโยบาย 
และแนวทางทางการบูรณาการการท างานร่วมกนั ระหว่างพาณิชย์และเกษตร การผลติและ
การตลาดใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อบรหิารจดัการสนิคา้เกษตรอย่างมเีสถยีรภาพ



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกัน      
มอบนโยบายบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงใหก้บัผูบ้รหิารของทัง้สองหน่วยงาน พรอ้มทัง้พาณิชย์
จงัหวดั เกษตรจงัหวดั และเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั วนัที ่22 ธนัวาคม 2560 ณ กระทรวงพาณิชย์

➽ การมอบนโยบาย “มติิใหม่การบูรณาการร่วมพาณิชย์-เกษตร” มเีป้าหมาย
เพื่อประกาศเจตนารมณ์การท างานทัง้ด้านนโยบาย การบรหิารงานเพื่อผลักดนั
แก้ไขปญัหาสินค้าเกษตร ให้ไร้รอยต่อและเพื่อให้เกิดการบูรณาการท างาน
ร่วมกนัของ 2 กระทรวง ทัง้ดา้นขอ้มลู การผลติ การตลาด เพื่อใหเ้ศรษฐกจิฐานราก
เกดิความเขม้แขง็ตามแนวทางที่นายกรฐัมนตร ี(พลเอก ประยุทธ ์จนัทร์โอชา) 
ตอ้งการใหม้กีารบรูณาการการท างานของหน่วยงาน เพื่อพฒันาภาคเกษตรกรรม
ของไทยสูก่ารเป็นภาคเกษตรชัน้น าของโลก

➽ การบูรณาการโดยใช้แนวทางการตลาดน าการผลิตในการบริหารจัดการสนิค้าเกษตรให้เป็นไปอย่างมี
เสถยีรภาพดา้นราคาและตลาด เน้นการสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกจิฐานราก (Local Economy) ซึง่ทัง้สองหน่วยงาน 
ทัง้ในสว่นกลางและส่วนภูมภิาค จะต้องท างานร่วมกนัอย่างใกลช้ดิ โดยเฉพาะระดบัพืน้ทีใ่นจงัหวดั ทีม่พีาณิชยจ์งัหวดั 
เกษตรจงัหวดั เกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เป็นผู้ขบัเคลื่อน  น านโยบายไปสู่การปฏิบตัิในพื้นที่ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายนโยบายและยุทธศาสตรข์องรฐับาล เพื่อใหเ้กดิการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุ
ต่อผูป้ระกอบการและประชาชนไทยทัง้ประเทศ

➽ กระทรวงพาณิชยม์บีทบาทดา้นอุปสงค ์ดา้นตลาด การสรา้งรายได ้ขายใหใ้ครทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ สนิค้าอะไร น าไปใช้ผลิตอะไร ปริมาณเท่าไหร่ และต้องการ
เมื่อไหร่ คุณภาพมาตรฐานเป็นอย่างไร จะตอ้งชีท้ศิทางความตอ้งการของตลาด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มบีทบาทดา้นอุปทาน รูศ้กัยภาพของงพืน้ที ่จุดเด่น จุดอ่อนทาง
ภูมศิาสตร ์องคค์วามรูเ้ทคโนโลยกีารผลติ และการสง่ต่อผลผลติแปรรปูไปสูอุ่ตสาหกรรมและการคา้ 

บทบาทของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในด้านอุปสงคแ์ละ
อุปทานดงักล่าว จะตอ้งสอดคลอ้งสมดุล เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื่อการเชื่อมโยงสูภ่าคอื่นๆ
ทัง้การเพิม่มลูค่าเชงิอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ว และภาคธุรกจิการบรกิาร

➽ ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการผลกัดนัสนิค้าเกษตร ซึ่งเป็นสนิค้าโภคภณัฑ์ไปสู่
สนิคา้เชงินวตักรรม โดยจะไม่ขายเป็นวตัถุดบิขัน้ตน้ แต่จะด าเนินการแปรรูปเพิม่มูลค่า
เริม่ตัง้แต่พนัธุพ์ชืทีป่ลกูจะตอ้งมกีารวจิยัพฒันา เช่น ขา้วทีร่ ับประทานแลว้มสีารทีช่่วย
ป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็บางประเภทหรอืบ ารุงร่างกาย โดยสนิคา้ดงักล่าวต้องมเีรื่องราว
และระบุถึงคุณค่าทางโภชนาการ ผูกโยงกบัภูมิปญัญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค ์
นวตักรรม และเทคโนโลย ีเชื่อมโยงสูก่ารตลาดทัง้ระบบดัง้เดมิและการคา้ออนไลน์

มติใิหมก่ารบรูณาการรว่มพาณชิย-์เกษตร
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การตลาดน าการผลิต

การผลติ การตลาดDEMANDSUPPLY

ผลิตตามความต้องการของตลาด
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➽ แนวทางบูรณาการการท างานและความร่วมมอืของกระทรวงพาณิชย์และ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจดัการสนิค้าเกษตรแบบครบวงจร 
และการสง่เสรมิศกัยภาพทางการคา้ของเกษตรกร ถอืเป็นมติใิหม่ของการบูรณาการ
ร่วมพาณิชย์-เกษตร โดยมีแนวทางตัง้แต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน     
การจดัท า Big Data ร่วมกนัเพื่อใหข้อ้มูลทีต่รงกนั ทัง้ดา้นการตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมไปถงึผลผลติทีเ่กษตรกรตอ้งท าการผลติทัง้คุณภาพและปรมิาณ 
เพื่อจะได้แนะน าและส่งเสรมิเกษตรกรไดถู้กต้อง และชดัเจนมากขึน้ทัง้ในระดบั
เจา้หน้าทีใ่นภูมภิาคและสว่นกลาง ซึง่จะตอ้งร่วมมอืกนัใหเ้กดิการบรูณาการใหไ้ด ้
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มขีอ้มูลระดบัต าบลในหลายสนิค้า รวมทัง้การ
สือ่สารขอ้มลูกลบัไปสูเ่กษตรกรรายย่อย สง่ผลวเิคราะหค์วามต้องการ และขอ้มูล
การเตือนภยั จะช่วยให้กระทรวงพาณิชยต์อบโจทย์ความต้องการและขอ้จ ากดั
ของเกษตรกรในพืน้ที่ได้ตรงจุดมากทีสุ่ด โดยเฉพาะความต้องการของตลาดใน
ช่องทางและระดบัต่างๆ

➽ การจดัท าแผนบูรณาการเพื่อบรหิารจดัการสนิค้าเกษตรครบวงจรระหว่าง
กระทรวง ตัง้คณะท างานร่วม Mr.สนิคา้ ร่วมกนัวางแผนโดยใชค้วามต้องการของ
ตลาดเป็นตวัตัง้ (Demand-driven) เพื่อรกัษาเสถยีรภาพด้านราคา ลดภาวะลน้ตลาด
และราคาตกต ่าของพชืเศรษฐกจิหลกั ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด มนัส าปะหลงั ยาง ปาลม์
และผลไม้ต่างๆ ร่วมกันพฒันาเกษตรกรให้เป็นกลไกทางการค้าของท้องถิ่น   
เพิม่ความสามารถในการปรบัตวักบัมาตรการ มาตรฐานการค้า ยกระดบัมูลคา่
สนิคา้สู่เกษตรยุคใหม่ ตลอดจนการพฒันา ส่งเสรมิธุรกจิบรกิารดา้นการเกษตร
เพื่อช่วยยกระดับการเปลี่ยนผ่านการเกษตรไปสู่ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมมากยิง่ขึน้

➽ พาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัง้เป้าหมายการแปลงแผนสู ่   
การปฏบิตั ิซึง่จะตอ้งก าหนด action plan แผนระดบัพืน้ที ่การขบัเคลื่อนแผนร่วมกบั 
ภาคทีี่เกีย่วขอ้ง โดยตดิตามประเมนิผลเป็นระยะ วางระบบการราบงานทัง้สอง
กระทรวง ทบทวนและปรบัแผนบรูณาการ เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเศรษฐกจิ
ฐานรากของประเทศเพื่อรกัษาเสถียรภาพด้านราคา และตลาด โดยจะมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการผลติและการตลาด เพื่อวางแผนการบริหารจดัการสนิค้า
เกษตรส าคัญเป็นรายสนิค้า การสื่อสารข้อมูลไปสู่เกษตรกรรายย่อยถึงความ
ตอ้งการของตลาด การพยากรณ์ วเิคราะห ์และเตอืนภยัทีจ่ าเป็นต่อการเพาะปลกู 
การส่งเสรมิศกัยภาพทางการคา้ของเกษตรกร อาท ิความร่วมมอืพฒันาสถาบัน
เกษตรกรใหเ้ป็นกลไกการคา้ของทอ้งถิน่ การสรา้งแรงจูงใจเหนี่ยวน าการพฒันา
คุณภาพสนิคา้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสรา้งความพรอ้มรองรบัการขยาย
โอกาสทางการตลาดทัง้ในและต่างประเทศที่กว้างยิง่ขึน้ อาท ิการน าสินคา้ของ
กลุ่มสหกรณ์และผลผลิตของเกษตรกรรายย่อยมาวางจ าหน่าย ณ ร้านธงฟ้า
ประชารฐั รา้นโชห่วย และการสรา้งเครอืขา่ยกบัหา้งคา้ปลกีคา้สง่รายใหญ่ รวมทัง้
สร้างความตระหนักรู้และเพิม่ความสามารถในการปรบัตวัรองรบัมาตรการทาง
การคา้และมาตรฐาน
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เปิดตลาดภมิูภาค
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7ทีม่า : กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์



ราคาขา้วหอมมะลทิีเ่กษตรกรขายไดร้าคาสงูขึน้ เนื่องจากตลาด
มกีารแข่งขนัสูงเพื่อรบัซื้อข้าวส าหรบัส่งมอบตามค าสัง่ซื้อของลูกค้า
ต่างประเทศในช่วงเทศกาล และมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 อาทิ โครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ขา้วเปลอืกนาปี และโครงการชดเชยดอกเบีย้ เป็นตน้ 

ราคาปาลม์น ้ามนัมแีนวโน้มลดลงจากผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดมากขึน้ และมสีต็อกน ้ามนัปาล์มดบิทีสู่งกว่าเกณฑ์ปกตทิีร่ะดบั 5.19 แสนตนั โดยส านักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร (สศก.) คาดว่าปี2561 จะมปีรมิาณ 14.7 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จากปี 2560 ซึง่มปีรมิาณ 13.5 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 9.0

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลง เนื่องจากมี

ผลผลติเขา้สู่ตลาดมากขึน้จากภาวะฝนทิ้งช่วง ประกอบกบัภาวะการค้า
ยงัชะลอตวั สต็อกยางทีเ่ซยีงไฮเ้พิม่สูงขึน้ และค่าเงนิบาทแขง็ค่าเมือ่เทยีบ
กบัเงนิดอลลารส์หรฐัฯ อย่างไรกต็าม เมือ่วนัที ่15 ธ.ค. 60 กนย. ไดม้มีติ
เหน็ชอบ 3 มาตรการ ไดแ้ก่ 1) โครงการสนับสนุนสนิเชื่อเงนิทุนหมุนเวยีน
แก่ผูป้ระกอบกจิการยาง (ยางแห้ง) วงเงนิ 20,000 ลา้นบาท 2) มาตรการ
แกไ้ขปญัหาราคายางและการน าไปใชใ้นหน่วยงานภาครฐั จากการรบัซื้อ
ผลผลติยางพาราผ่านตลาด กยท. ปรมิาณ 2 แสนตนั และ 3) โครงการ
ควบคุมปรมิาณผลผลติเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างปรมิาณและความ
ตอ้งการใช ้พรอ้มสนบัสนุนปจัจยัการผลติใหช้าวสวนยางรายละ 4,000 บาท

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวราคาสูงขึ้น เนื่องจาก
ปรมิาณฝนลดลง ส่งผลใหข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์มคีุณภาพดขีึน้จากความชื้นที่
ลดลง รวมถึงการด าเนินโครงการภาครฐั เช่น โครงการสนิเชื่อ โครงการ
เชื่อมโยงผลผลิต และเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าในตลาด
ชิคาโก ส่งมอบเดือนมีนาคม 2561 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชัน้ 2 สปัดาห์สุดท้ายของเดอืนธนัวาคม ราคาเฉลี่ยบุชเชลละ 352.55 
เซนต์ (4,568 บาท/ตนั) เพิม่ขึน้จากราคาสปัดาห์สุดทา้ยของเดือนก่อน
หน้าทีเ่ฉลีย่บุชเชลละ 339.52 เซนต์ (4,384 บาท/ตนั)

คาดการณ์สถานการณ์  เดือน มกราคม 2561

ข้าว – คาดการณ์วา่ราคาขา้ว  จะมรีาคาสงูขึน้ได ้เนื่องจากความส าเรจ็ของมาตรการชะลอ
การขายและการเชือ่มโยงส่งเสรมิตลาดภาครฐั จะสามารถดดูซบัอุปทานสว่นเกนิของตลาด
ท าใหร้าคายงัคงทรงตวัอยู่ในเกณฑส์งูได ้

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์– คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาสูงขึน้ เนื่องจาก
ในขณะนี้เพิง่เริม่เขา้สู่ฤดกูาลผลติรอบใหม ่ผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดยงัไมพ่อต่อความต้องการ 
ในขณะทีก่ระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก
ปี 2560/61 ว่าม ี1,068.01 ล้านตนั เพิม่ขึ้นจาก 1,063.12 ล้านตนั ในปี 2559/60 
รอ้ยละ 0.46

ยางพารา  - คาดว่าราคายางพาราจะปรบัตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลจากมาตรการภาครฐั       
จะช่วยใหเ้กดิความตอ้งการใชใ้นประเทศมากยิง่ขึน้ ท าใหร้าคามเีสถยีรภาพมากขึน้

มนัส าปะหลงั –คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน
จากปรมิาณความต้องการทัง้ในและต่างประเทศทีม่เีพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง และจาก
แนวทางการก ากบัการน าเขา้ที่เพิม่ข ัน้ตอนการแสดงหนังสอืรบัรองสุขอนามยัพชื 
หนงัสอืรบัรองถิน่ก าเนิดพชื หนังสอืรบัรองมาตรฐานสนิคา้ และต้องน าเขา้โดยผ่าน
ด่านตรวจโดยเฉพาะ ท าใหร้าคามนัส าปะหลงัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้

ปาลม์น ้ามนั – คาดว่าราคาจะปรบัตวัสงูขึน้ จากนโยบายเร่งการระบายสตอ็กน ้ามนัปาล์ม
โดยในช่วงเดอืนธนัวาคม 2560 – มกราคม 2561 ก าหนดการส่งออกทีป่รมิาณ 1.3 แสนตนั 
และในเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 ปรมิาณ 7 หมืน่ตนั รวมทัง้ยงัประสานความร่วมมอืกบัฝ่าย
ความมัน่คงและศุลกากร เพิ่มความเข้มงวดป้องกนัการลกัลอบน าเข้า และกระทรวง
พลงังานยงัไดข้อร่วมมอืผูค้า้น ้ามนัเพิม่การรบัซื้อน ้ามนัปาล์มดบิเพื่อใชใ้นการผลติไบโอ
ดเีซล (บ ี7) และเร่งเพิม่ก าลงัการผลติไบโอดเีซลให้เต็มศกัยภาพ เพื่อช่วยลดปรมิาณ
ส่วนเกนิของ สต๊อกน ้ามนัปาลม์ดบิ

ราคามนัส าปะหลงัที่เกษตรกรขายได้ราคาเพิม่ขึ้น  โดยขณะนี้ผลผลติออกสู่ตลาดไม่มากนัก เพิง่เริม่ต้นฤดูเกบ็เกีย่ว ส่งผลใหผ้ลผลติไม่เพยีงพอต่อ 
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ และจากแนวทางการก ากบัการน าเขา้มนัส าปะหลงัจากต่างประเทศทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนธนัวาคม 2560

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน พ.ย.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(พ.ย.)

สปัดาห์
1

สปัดาห ์2 สปัดาห ์3 สปัดาห ์4 ราคาเฉล่ีย
(ธ.ค.)

%
ราคาเฉล่ีย
ธ.ค./พ.ย.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 11,040 11,636 12,007 12,189 12,417 12,303 11.44

หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.67 1.85 1.97 1.98 2.00 1.95 16.77

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 42.44 41.35 42.91 41.45 41.46 41.79 -1.53

ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 3.33 2.98 2.77 2.65 2.78 2.79 -16.22

ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.18 6.65 6.73 6.83 7.47 6.92 11.97
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แวดวงพาณิชย์

■ วนัที ่20 ธนัวาคม 2560 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดักาญจนบุร ี
ลงพื้นที่เขตอ าเภอศรสีวสัดิ ์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
โครงการกองทุนปูนซีเมนต์สร้างยุ้งฉางกลาง ณ สหกรณ์
การเกษตรบา้นเจา้เณร ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรสีวสัดิ ์ปรากฏว่า
มกีารด าเนินกิจกรรมโดยให้สมาชิกในกลุ่มใช้ลานตากได้โดย  
ไม่มกีารเกบ็ค่าบรกิาร สว่นมากเป็นขา้วโพดเลีย้งสตัว์
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■ วนัที ่23 ธนัวาคม 2560 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวดัชลบุร ี
เปิดตลาดประชารฐัตอ้งชม ณ ตลาดชุมชนจนีโบราณชากแงว้
ต าบลห้วยใหญ่ อ าเภอบางละมุง รองผู้ว่าราชการจังหวดั
ชลบุร(ีนายชายชาญ เอีย่มเจรญิ)เป็นประธานในพธิ ีโดยมี
ผู้ประกอบการรายใหม่ลงทะเบยีนเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้า
จ านวน 10ราย ทัง้นี้ รองผูว้่าราชการจงัหวดัไดร้่วมตรวจเยีย่ม
และตดิตามการด าเนินงานร้านคา้ที่เขา้ร่วมโครงการธงฟ้า
ประชารฐั รา้นกวสิราการคา้ ณ ต าบลหว้ยใหญ่

■ วนัที ่25 ธนัวาคม 2560 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัมหาสารคาม 
จดักจิกรรมจ าหน่ายสนิคา้ธงฟ้าเคลื่อนทีช่่วยเหลอืผูป้ระสบ
อุทกภยั (Mobile Unit) ณ หอประชุมอ าเภอเชยีงยนื อ าเภอ
เชยีงยนื จงัหวดัมหาสารคาม มปีระชาชนใหค้วามสนใจเขา้
ร่วมกจิกรรม 400 ราย สามารถลดค่าครองชพีใหป้ระชาชน
รอ้ยละ 20 - 50 มลูค่าการจ าหน่ายรวม 54,920 บาท นอกจากนี้
ส านกังานฯ ไดม้กีารเชื่อมโยงการจ าหน่ายเนื้อสกุรราคาประหยดั
กโิลกรมัละ 99 บาท เพื่อลดค่าครองชพีใหป้ระชาชน ไดร้อ้ยละ 20
โดยไม่ใชง้บประมาณในการจดักจิกรรม ซึง่ประชาชนพงึพอใจ
ในการจดักจิกรรมครัง้นี้

■ วนัที่ 12 ธนัวาคม 2560 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัสกลนคร 
จดังาน “อบรมสรา้งเครอืข่ายนักการคา้มอือาชพี” (Smart Sakon
Nakhon biz) ณ โรงแรมสกลแกรนด ์โดยท่านรองผูว้่าราชการจงัหวดั
ท่านนภดล ไพฑูรย์ เป็นประธานเปิดงาน การจดังานดงักล่าว   
มวีตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขนัดา้นการตลาด
ให้กบัผู้ประกอบการ สร้างความเขม้แขง็ให้กบัระบบเศรษฐกิจ
ของจงัหวดั ยกระดบัการค้าโดยใช้โอกาสการขยายตลาดของ
จงัหวดัไปสู่ตลาดสากล กลุ่มเป้าหมายประกอบดว้ย GI, Biz Club, 
SMEs, OTOP และ YEC ในจงัหวดัสกลนคร จ านวน 100 คน และ
พาผูป้ระกอบการที่ผ่านการคดัเลอืก จ านวน 50 คน ไปศกึษา     
ดงูานและอบรมพฒันาเชงิลกึจากธุรกจิตน้แบบทีป่ระสบความส าเรจ็
ระหว่างเดอืนมกราคม 2561



■ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัอุบลราชธานี 
ร่วมกบั อ าเภอเมอืง อุบลราชธานี เทศบาลนครเมอืงอุบลราชธานี 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัอุบลราชธานี สถานีต ารวจภูธร เมอืง
อุบลราชธานี ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวดัอุบลราชธานี 
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัอบุลราชธานี  และส านกังานสาขาชัง่
ตวงวดัเขต 2-4 จงัหวดัอุบลราชธานี  ได้ร่วมกนัตรวจสอบการ
จ าหน่ายสนิค้าและบริการ ภายในงาน ประจ าปีและงานกาชาด
จงัหวดัอุบลราชธานี ซึ่งจะได้จดั ขึ้นระหว่างวนัที่  29 ธนัวาคม 
2560 ถงึ 7 มกราคม 2561  บรเิวณศาลากลาง จงัหวดัหลงัเก่า โดย
ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา ความเที่ยงตรงของเครื่องชัง่
น ้าหนกั ความสะอาดของอาหาร ขนม การจ าหน่ายสนิคา้ทีล่ะเมดิ 
ทรพัย์สินทางปญัญาและการรณรงค์ไม่จ าหน่าย เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอลแ์ละบุหรี ่ โดยปีนี้ผูป้ระกอบการรา้นคา้ส่วนใหญ่มกีาร
ปิดป้ายแสดงราคาและปฏบิตัติามกฎหมายอย่างถูกตอ้ง

■ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560 ผูว้่าราชการจงัหวดัแพร่ เป็นประธานเปิด
งาน “มหกรรมไมส้กัเมอืงแพร่ ครัง้ที4่ PHRAE TEAK FAIR 2017” 
ณ สนามกฬีาโรงเรยีนบา้นหวัดง อ.สงูเม่น จ.แพร่
โดยส านักงานพาณิชย์ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงาน

ด าเนินการจัดงาน ภายในงานได้รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ไม้สกั และ
สนิค้าตกแต่งคุณภาพระดับพรีเมียมในราคาโรงงาน เพื่อพัฒนา
ช่องทางการตลาดใหก้บัผูป้ระกอบการไมส้กัจงัหวดัแพร่
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■ วนัที ่26 ธนัวาคม 2560 พาณิชยจ์งัหวดัเพชรบุรรี่วมกจิกรรม
จดัการแก้ปญัหาขายข้าวไม่ได้ราคา เชื่อมโยงการตลาด
ผ่านระบบประชารัฐ โดยทุกภาคส่วนร่วม MOUแนะน า  
สุดยอดข้าวตรา”เพชรพริบพรี” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรี ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส.จังหวดัเพชรบุร ี
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนักธุรกิจ สมาชิกชุมชนไร่
มะขาม และประชาชน ร่วมพธิลีงนามขอ้ตกลงความร่วมมอื 
โครงการจดัการขา้วตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านศนูยข์า้วชมุชน
เชื่อมโยงตลาดขา้ว จงัหวดัเพชรบุร ีณ ศูนย์ขา้วชุมชนไร่
มะขาม อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบุรโีดยม ีธกส.เป็น
เจ้าภาพหลกัร่วมกบัภาคีเครอืข่ายจดัท าโครงการจัดการ
ขา้วตลอดห่วงโซ่คุณค่าผ่านศูนยข์า้วชุมชนเชื่อมโยงตลาด
ข้าว จังหวัดเพชรบุรีโดยเริ่มน าร่องที่ศูนย์ข้าวชุมชนไร่
มะขาม อ าเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบุร ีรวบรวมขา้วหอม
จ านวน 140 ตัน มูลค่า1.45 ล้าน น ามาสีแปรรูปเพื่ อ
จ าหน่ายเป็นข้าวสารตรา ”เพชรพริบพรี”ภายใต้ค าขวัญ 
“คนเพชรบุรกีนิขา้วเพชรบุร”ี
ผวจ.เพชรบุรไีด้กล่าวว่าการจดัการขา้วตลอดห่วงโซ่ ซึ่ง

ไม่ใช่ห่วงโซ่การผลิตข้าวอย่างเดียวแต่ยังเป็นการร้อย
หน่วยงานแต่ละภาคส่วนคล้องให้มารวมเป็นเส้นเดียว
ตัง้แต่จากศูนย์ผลติ หน่วยงานเกษตรทีดู่เรื่อง ดนิ น ้า ปุ๋ย 
ธกส.เขา้มาให้ความช่วยเหลอื ทัง้ดา้นการตลาด การแปร
รปู กลุ่มธุรกจิร่วมด าเนินการ ใหท้ัง้ความรูแ้ละงบปจัจยัการ
ผลติ สอดรบั สอดคลอ้ง สอดประสาน เฉกเช่นห่วงโซ่ เมื่อ
ชาวบ้านชุมชนมคีวามสามารถแล้ว กท็ าได้อย่างต่อเนื่อง  
มีเครือข่ายและมีศูนย์ข้าวศูนย์ต่อๆไป ซึ่งจากเดิมขาย
ขา้วเปลือกจะท าให้เกษตรกรยกระดบัรายได้และเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขันจากห่วงโซ่เปลี่ยนเงินร้อย 
เป็นเงนิล้าน โดยร่วมลงนามขอ้ตกลงความร่วมมอื MOU 
ช่วยเหลอืเกษตรกรร่วมกนัต่อไป
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

05/01/2561 ตลาดยอ้นยุคนครชุม ตลาดยอ้นยุคนครชุม อ.เมอืง
จ.ก าแพงเพชร

งานแสดงและจ าหน่ายอาหารพืน้บา้น 
วฒันธรรม วถิชีุมชนชาวคลองสวนหมาก

สพจ. ก าแพงเพชร

06/01/2561 ตลาดนี้เพือ่น้อง จวนผูว้่าราชการจงัหวดัพจิติร งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.พจิติร

16/01/2561 –
20/01/2561

“Nongkhai Best to ASEAN Trade Fair” ลานวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี(ลานน ้าพุ
พญานาค) อ.เมอืง จ.หนองคาย

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.หนองคาย

17/01/2561 การยกระดบัผกัและผลไม้ไทยสู่มาตรฐาน 
สากล

เคย ูโฮม มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์จ.กรุงเทพมหานคร

งานสมัมนา สพจ.สุพรรณบุรี

กิจกรรมภมิูภาค ...เดือนมกราคม


