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โครงการไทยนิยม ยัง่ยนื เป็นสิง่ทีต่่อยอดมาจากแนวคดิ "โครงการประชารฐั" 
ในการแก้ปญัหาและพฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยัง่ยืนในทุกๆ ด้าน 
ทัง้เศรษฐกจิ สงัคม รวมถงึความมัน่คง ซึง่คอนเซป็ต์ของไทยนิยม ยัง่ยนื จะเป็นการ
จัดสรรงบประมาณลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างเท่าเทียม ตามความต้องการของ
ประชาชน เพื่อลดปญัหาความเหลื่อมล ้าในประเทศ พรอ้มกบัใหป้ระชาชนตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและการปกครองใน ระบอบ
ประชาธปิไตย

ด้วยเหตุนี้  จึงมีการตัง้กลุ่มคณะท างานขึ้นมาใหม่ในชื่อ "คณะกรรมการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน" เพื่อเขา้ไปท างาน
ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ดว้ยการลงไปรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน
ในแต่ละพืน้ทีว่่าต้องการอะไร แลว้น าขอ้มลูทีไ่ด้มาพฒันาและยกระดับคุณภาพชวีติ
ของประชาชนใหพ้น้จากความยากจน
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10

ชุมชนอยูดี่มีสุข

งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน
รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม

การขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน

“ไทยนยิม ยัง่ยืน”

(1) สญัญาประชาคมผกูใจไทยเป็นหน่ึง (2) คนไทยไม่ท้ิงกนั
รู้สิทธิ รู้หนา้ท่ี รู้กหหมาย(5) (6) รู้กลไกการบริหารราชการวิถีไทยวิถีพอเพียง(4)

(3)

(7) (8) (9)รู้เท่าทนัเทคโนโลยี รู้ร่วมแกปั้ญหายาเสพติด
(10)
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05 รู้สิทธิ รู้หน้าที ่รู้กฎหมหยา 01 สัญญาประชาคย 
ผูกฎหใจไท เป็นหนึ่ง ■ ผูล้งทะเบียนผูมี้

รายไดน้อ้ย

02 คนไท ไย่ทิง้กฎหนั

■ ร่วมรับรู้
■ ร่วมปฏิบติัตามสญัญาประชาคม

03 ชุยชนอ ู่ดยีสุีข
■ พฒันาความเป็นอยู่
■ พฒันาอาชีพและรายได้

(งบเงินกู)้

04 วถิีไท วถิีพอเพ ีง
■ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง
■ เสริมสร้างวนิยัการออม

■ สิทธิ หนา้ท่ี และการเป็น 
พลเมืองท่ีดี

10 งานตายภารกฎหจิของทุกฎห 
หน่ว งาน

06 รู้กฎหลไกฎหกฎหารบริหารราชกฎหาร 07 รู้รักฎหประชาธิปไต 
ไท นิ ย■ การบริหารราชการในระดบัต่างๆ

■ การบริหารงบประมาณท่ีเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน

08 รู้เท่าทนัเทคโนโล ี
■ การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
■ อินเทอร์เน็ตหมู่บา้น

09 ร่วยแก้ฎหไข
 าเสพตดิ

การขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน : ไทยนยิม ยัง่ยืน
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09 ร่วยแก้ฎหไข
 าเสพตดิ

การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน : ไทยนยิม ยัง่ยืน

■ พฒันาความเป็นอยู่
■ พฒันาอาชีพและรายได้

(งบเงินกู)้

■ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

■ เสริมสร้างวนิยัการออม



คณะกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน”
ทีมขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน 

(1) บูรณาการและจดัท าแผนการลงพืน้ท่ีของทมีฯ ระดบัต าบล
(2) ขบัเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงในพืน้ทีอ่ าเภอ
(3) ขบัเคลื่อนการสรา้งความตระหนักรูถ้ึงบทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการมสีว่นร่วม

พฒันาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
(4) สนับสนุนการปฏิบติังานของทมีขบัเคลื่อนฯ ระดบัต าบล
(5) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

หน้าท่ี

ใหน้ายอ าเภอทกุอ าเภอแต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพฒันา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัอ าเภอ

1. เป็นชดุปฏบิตังิานในพืน้ทีใ่นการแกไ้ขปญัหาในมติิ
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงในพืน้ทีห่มู่บา้น

2. เป็นชดุปฏบิตังิานในพืน้ทีใ่นการสรา้งความตระหนกั    
รูถ้งึบทบาทหน้าทีข่องประชาชนในการมสีว่นรว่ม  
พฒันาประเทศและการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย3. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

หน้าท่ี
ทีมไทยนิยม ยัง่ยืน

ปราชญช์าวบา้น

จิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหวัใจ” ในพื้นท่ีหน่วยงานความมัน่คงในพื้นท่ี

ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรฐัในพื้นท่ี

ใหน้ายอ าเภอทกุอ าเภอแต่งตัง้ทมีขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศไทย
ตามโครงการไทยนิยมยัง่ยืน ระดบัต าบล จ านวน 7 - 12 คน

ระดบัต าบล

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัอ าเภอ

นายอ าเภอ
กรรมการและเลขานุการร่วม
■ หน.กง.บริหารงานปกครอง
■ พฒันาการอ าเภอ

หน.ส่วนราชการระดบัอ าเภอ
ท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงานความมัน่คง     
ในพื้นท่ี
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(1) ประชุมถ่ายทอดนโยบายและกรอบแนวทาง การปฏิบติังานแก่ คณะกรรมการระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ และระดบัต าบล
(2) อ านวยการ ก ากบั และติดตามการพฒันา แก้ไขปัญหาในมติดิา้นเศรษฐกจิ สงัคม และความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดั
(3) อ านวยการ ก ากบั และติดตามการสรา้งความตระหนักรูถึ้งบทบาทหน้าท่ีของประชาชนในการมสีว่นร่วม 

พฒันาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
(4) สนับสนุนการปฏิบติังานทุกระดบั
(5) แต่งตัง้คณะท างานในการปฏบิตังิานตามทีเ่หน็สมควร
(6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย

หน้าท่ี

ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัแต่งตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัจงัหวดั

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน ระดบัจงัหวดั

ผู้ว่าราชการจงัหวดั

รองผู้ว่าราชการ
จงัหวดัทุกคน

รอง ผอ.รมน.จว.

กรรมการและเลขานุการร่วม
■ ปลดัจงัหวดั
■ พฒันาการจงัหวดั

หน.ส่วนราชการ
ระดบัจงัหวดั
ท่ีเก่ียวข้อง

หน่วยงานความ
มัน่คงในพื้นท่ี

คณะกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศตาม “โครงการไทยนิยม ยัง่ยืน”

การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยืน : ไทยนิยม ยัง่ยืน  

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็

■ ผูว้่าราชการจงัหวดั/นายอ าเภอ ต้องขบัเคลื่อนดว้ยตวัเอง โดยใหค้วามส าคญัและถอืเป็น
นโยบายส าคญัของรฐับาลในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศตามโครงการไทยนิยม
ยัง่ยนื ใหเ้หน็ผลเป็นรปูธรรม
■ ประชุมคณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ เพื่อบูรณาการการท างานกบัทุกภาคส่วน
และร่วมวางแผนปฏิบตัิงานของทุกส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนแก้ไข
ปญัหา อุปสรรคทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการปฏบิตังิานของทมีขบัเคลื่อนฯ ระดบัต าบล

■ตัง้คลนิิกใหค้ าปรกึษาในระดบัจงัหวดั

■ จดัทมีระดบัจงัหวดั/อ าเภอ ให้ค าแนะน า ติดตามการปฏบิตัิงานของทมีขับเคลื่อนฯ 
ระดบัต าบล โดยใหผู้ว้่าราชการจงัหวดั/นายอ าเภอ ใหค้วามส าคญัและลงพืน้ทีด่ว้ยตนเอง

■ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบตัิงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในก าหนด
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ราคาขา้วหอมมะลทิี่เกษตรกรขายได้สูงขึน้ เนื่องจากตลาดมี
การแข่งขนัสูงเพื่อร ับซื้อข้าวส าหรับส่งมอบตามค าสัง่ซื้อของลูกค้า
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ ได้คาดการณ์
ผลผลติขา้วโลกปี 2560/61 ประจ าเดอืนมกราคม 2561 ว่าจะมผีลผลิต 
484.709 ล้านตันข้าวสาร (723.2 ล้านตันข้าวเปลือก) ลดลงจาก 
487.078 ลา้นตนัขา้วสาร (726.5 ลา้นตนัขา้วเปลอืก) หรอืลดลงรอ้ยละ 
0.49 จากปี 2559/60

ราคาปาลม์น ้ามนัปรบัตวัสงูขึน้จากมาตรการต่าง ๆ ของรฐั อาท ิ
นโยบายเร่งการระบายสต็อก และจากการป้องกนัการลกัลอบน าเขา้น ้ามนั
ปาลม์อย่างเขม้งวด ซึ่งเป็นไปตามตลาดล่วงหน้า มาเลเซยีส่งมอบในเดอืน
เมษายน 2561 ปรบัตวัสูงขึน้อยู่ที ่2,521 รงิกติต่อตนั (644.59 ดอลลาร์
สหรฐัฯ) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1 เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกผลผลติปาล์ม
น ้ามนัของมาเลเซยีคาดว่าจะลดลง และจะเพิม่ขึน้เขา้สู่ภาวะปกตใินช่วง
ไตรมาสที ่3

ข้าว

ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์

ยางพารา
ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

เนื่องจากมปีจัจยัสนบัสนุนส าคญัจากมาตรการภาครฐั แกไ้ขปญัหาราคา
ยางพาราทัง้ระบบ รวมถงึราคาน ้ามนัดบิทีย่งัทรงตวัในระดบัสงู 

ปาลม์น ้ามนั 

มนัส าปะหลงั 

ราคาขา้วโพดที่เกษตรกรขายได้ปรบัตัวสูงขึ้น เนื่องจากความ
ต้องการใช้ผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ยงัคงมอีย่างต่อเนื่อง แต่แมว้่าราคา
ข้าวโพดจะสูงขึ้น แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ากากถัว่เหลือง และพื้นที่ปลูกใน
ต่างประเทศทัง้ อาเจนตินา และบราซิล ได้รบัผลกระทบจากฝนตกชุก     
จงึคาดว่า ราคาในตลาดต่างประเทศจะยงัคงอยู่ในระดบัสงู

คาดการณ์สถานการณ์  
ข้าว – คาดการณ์ว่าราคาขา้ว  จะมรีาคาสงูขึน้ได ้เนื่องจากความส าเรจ็ของมาตรการชะลอ
การขายและการเชือ่มโยงส่งเสรมิตลาดภาครฐั จะสามารถดดูซบัอุปทานส่วนเกนิของตลาด
และยงัมคีวามตอ้งการในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาท ิรฐับาลอนิโดนีเซยีจะท าการ
น าเขา้ขา้วจ านวน 500,000 ตนั จากประเทศไทย และเวยีดนาม เพื่อชะลอราคาข้าว
ในประเทศทีส่งูขึน้อย่างต่อเนื่อง จากปรมิาณขา้วมไีมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ
ข้าวโพดเล้ียงสตัว ์–คาดการณ์ว่าราคาขา้วโพดเลีย้งสตัว ์จะมรีาคาสงูขึน้ เนื่องจากในขณะ
นี้เพิง่เริม่เขา้สู่ฤดูกาลผลติรอบใหม่ ผลผลติทีเ่ขา้สู่ตลาดยงัไม่พอต่อความต้องการ และ
ความต้องการในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงเกษตรสหรฐัฯ คาดคะเนความ
ต้องการใชข้า้วโพดเลี้ยงสตัว์ของโลก ปี 2560/61 ม ี1,066.73 ลา้นตนั เพิม่ขึน้จาก 
1,062.20 ลา้นตนั ในปี 2559/60 คดิเป็นรอ้ยละ 0.43 ซึ่งตลาดคาดว่าผลผลติขา้วโพด 
อาร์เจนตินาในปีนี้จะได้ผลผลติไม่ดนีัก ขณะเดียวกนัการปลูกขา้วโพดรุ่นที่ 2 ใน
ประเทศบราซิลอาจล่าช้าจากภาวะฝนตกชุก ดังนั ้นแนวโน้มราคาข้าวโพด
ต่างประเทศคาดว่าจะยนืแขง็ต่อไปจนถงึสิน้เดอืนมนีาคม
ยางพารา  - คาดว่าราคายางพาราจะเปลี่ยนแปลงในกรอบจ ากดั โดยปจัจยับวกมผีลจาก
มาตรการภาครัฐ จะช่วยให้เกิดความต้องการใช้ในประเทศมากยิ่งขึ้น ท าให้ราคามี
เสถยีรภาพมากขึน้ โดยมปีจัจยัลบส าคญัคอื  สตอ็กยางจนี ณ ตลาดล่วงหน้าเซีย่งไฮอ้ยู่ใน
ระดบัสูง โดยวนัที่ 26 มกราคม 2561 อยู่ที่ 419,310 ตนั เพิม่ขึ้นจากสปัดาห์ก่อนหน้า 
3,895 ตนั (วนัที ่19 มกราคม 2561 อยู่ที ่415,415 ตนั) และเขา้สู่ช่วงเทศกาลตรุษจนี (15-
21 กุมภาพนัธ ์2561) ทา้ใหผู้ป้ระกอบการภายในประเทศเริม่ชะลอการซื้อขายยาง
มนัส าปะหลงั –คาดการณ์ว่าราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดจ้ะเพิม่ขึน้จากเดอืนก่อน
เล็กน้อย  จากปรมิาณผลผลติที่เขา้สู่ตลาดมากขึน้ แต่ยงัมคีวามต้องการทัง้ในและ
ต่างประเทศที่มเีพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากแนวทางการก ากบัการน าเขา้ที่เพิ่ม
ข ัน้ตอนการแสดงหนังสอืรบัรองสุขอนามยัพชื หนังสอืรบัรองถิน่ก าเนิดพชื หนังสอื
รบัรองมาตรฐานสนิคา้ และต้องน าเขา้โดยผ่านด่านตรวจโดยเฉพาะ ท าใหร้าคามนั
ส าปะหลงัมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้
ปาลม์น ้ามนั –คาดว่าราคาจะเพิม่สงูขึน้ได ้ในระยะสัน้ ๆ จากมาตรการของรฐั และจากการ
คาดการณ์ผลผลิตของมาเลเซีย โดยคณะกรรมการน ้ ามันปาล์มมาเลเซีย (MPOB) 
คาดการณ์ว่า ปี 2561 ผลผลติจะเพิม่ขึน้เป็น 20.5 ล้านตนัจาก 19.9 ล้านตนัในปี 2560 
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ านวย ต้นปาล์มมคีวามสมบูรณ์ ฟ้ืนตวัจากสภาพอากาศที ่  
แห้งแล้งเมื่อปี 2559 อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกน ้ามนัปาล์มดิบของมาเลเซียจะ
เพิม่ขึน้ 17.4 ลา้นตนั คดิเป็นรอ้ยละ 5.1 และคาดว่าสตอ็กน ้ามนัปาลม์จะลดลง 2.3 ลา้นตนั 
คดิเป็นรอ้ยละ 15.8 ในปี 2561 อาจส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปาลม์ดบิปรบัตวัสงูขึน้

ราคามนัส าปะหลงัทีเ่กษตรกรขายไดเ้พิม่ขึน้ แมว้่าผลผลติออกสู่
ตลาดมากขึน้ โดยเดอืนมกราคม 2561 คาดว่าจะมผีลผลติออกสู่ตลาด 4.24
ล้านตัน(ร้อยละ14.84ของผลผลิตทัง้หมด) แต่ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ประกอบการมันส าปะหลัง ประกอบกับราคาส่งออก
ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัปรบัตัวสูงขึ้น เนื่องจากการก ากบัการน าเข้า   
มนัส าปะหลงัจากต่างประเทศเขม้งวดมาก จงึส่งผลให้ราคาทีเ่กษตรกร
ขายไดป้รบัตวัสงูขึน้ดว้ย

ทีม่า : ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร /กรมการคา้ภายใน

สรปุสถานการณ์สินค้าเกษตรส าคญั : เดือนมกราคม 2561

สินค้า

ราคาท่ีเกษตรกรขายได้ เดือน ม.ค.(บาท)

ราคา
เฉล่ีย
(ธ.ค.)

สปัดาห์
1

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

%
ราคาเฉล่ีย
ม.ค./ธ.ค.

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 12,303 12,310 13,499 13,675 13,952 13,675 11.15
หวัมนัส าปะหลงัสดคละ 1.95 1.96 1.99 2.04 2.06 2.01 3.08

ยางแผน่ดิบ ชัน้ 3 41.79 41.96 42.76 43.59 43.01 42.83 2.49
ผลปาลม์น ้ามนัทัง้ทลาย นน.>15 กก. 2.79 2.93 2.89 2.98 2.99 2.95 5.73
ข้าวโพดเมลด็ความช้ืน 14.5 % 6.92 8.13 7.88 8.03 8.22 8.06 16.47
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■ วนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัดสระบุร ี 
ไดจ้ดัพธิเีปิดงาน "ของดสีระบุร ีวถิไีทย วถิถีิน่" ณ ลานโปรโมชัน่
ชัน้ 1 ห้างสรรพสนิคา้โรบนิสนั สาขาศรสีมาน จงัหวดันนทบุร ี
โดยม ีผู้ว่าราชการจงัหวดัสระบุร ี(นายบณัฑติย์ เทวทีวิารกัษ์) 
เป็นประธานในพธิเีปิดงาน รองผูว้่าราชการจงัหวดัสระบุร ี(นาย
เกยีรตศิกัดิ ์ตรงศริ)ิ และหวัหน้าสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมพธิี
เปิดงาน ซึง่การจดังานดงักล่าว เป็นกจิกรรมส่งเสรมิตลาด ตาม
โครงการพฒันาเกษตรแปลงใหญ่ ประจ าปี 2561 เพื่อเชื่อมโยง
สนิคา้จากแหล่งผลติสู่ผูบ้รโิภค โดยงานจดัขึน้ระหว่างวนัที ่1-5 
กุมภาพนัธ ์2561

■ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สุโขทัย ได้จัดพิธีเปิดงาน ตลาด ๘๐๐ ปีกรุงสุโขทัย ณ 
บรเิวณโบราณสถานศาลตาผาแดง อุทยานประวตัิศาสตร์
สุโขทยั ต าบลเมอืงเก่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทัย โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ  
เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน ในการส่งเสรมิตลาด ๘๐๐ ปีกรุงสุโขทยั 
และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืน เป็น
ประจ าทุกวนัศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวนัหยุด รวม 37 วนั 
ระหว่างวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์– 29 เมษายน 2561

■ วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
สกลนคร จดักจิกรรม อบรมเชงิลกึ Smart Sakon Nakhon Biz 
ณ จังหวัดนครราชสีมา ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
กรุงเทพมหานคร

โดยน าคณะผู้ประกอบการ จ านวน 50 คน ประกอบด้วย 
ผูป้ระกอบการ GI, Biz Club, SMEs, OTOP และ YEC ที่
ผ่านการคัดเลือกจากโครงการอบรม สร้างเครือข่ายนัก
การคา้มอือาชพี (Smart Sakon Nakhon biz) ศกึษาดูงาน
ในครัง้นี้  
1) เยีย่มชมศูนย ์OTOP TRADER KORAT ณ จงัหวดั

นครราชสมีา ซึง่เป็นศูนยก์ลางในการกระจายและจ าหน่าย
สนิค้าOTOP ระดบั 1-3 ดาว และสนิค้าชุมชน พร้อมทัง้มี
การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ Biz Club
จงัหวดัสกลนครและBiz Club จงัหวดันครราชสมีา 
2) ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา เพื่อเป็นการส่งเสรมิ สนับสนุน 
ใหค้วามรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการผลิตภณัฑ์ศลิปหตัถกรรม
รวมถงึสง่เสรมิดา้นการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ
รับฟงัการบรรยายจากผู้ เชี่ยวชาญด้านศิลปะการ

ออกแบบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้า
คราม และรับฟงัการบรรยายเรื่องการเสริมสร้างความ
แขง็แกร่งใหก้บัสนิคา้ ซึง่การจดักจิกรรมดงักล่าวก่อใหเ้กดิ
การเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผูป้ระกอบการจงัหวดัสกลนคร



■ วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2561  ส านกังานพาณิชยจ์งัหวดัพะเยา 
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้ากาแฟ ของเกษตรกรใน
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชด าร ิบ้านหนองห้า 
ต าบลร่มเยน็ อ าเภอเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ณ บูธนิทรรศการ
ของส านกังานฯ วตัถุประสงค์เพื่อเพิม่ช่องทางการตลาดใหแ้ก่
เกษตรกร โดยผู้ประกอบการทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม ไดแ้ก่ กาแฟ
บ้านสวน นอบูลิงการ์ นิทานบ้านต้นไม้ บ้านต้นเต้า ซีบร้า
กาแฟฯซึ่งทัง้หมดต้องการกาแฟที่ผลติในท้องถิ่น พร้อมซื้อ 
พรอ้มสนบัสนุน และไดแ้นะน าใหม้กีารรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
การบริหารจัดการตัง้แต่ต้นน ้าถึงปลายน ้าเพื่อให้เกษตรกร
ไดร้บัราคาทีเ่ป็นธรรม

ทัง้นี้ ส านกังานฯจะไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืดา้นการตลาด การ
แปรรูปและการพฒันาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมให้เป็น
สนิคา้สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร(์GI)ต่อไป
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■ วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2561 พาณิชยจ์งัหวดัหนองบวัล าภู 
ได้ลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั ระหว่าง 7 หน่วยงาน
ได้แก่ จงัหวดัหนองบวัล าภู ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
โรงพยาบาล บริษัทประชารัฐ บริษัทเกษตรอินทรีย์วิถี
หนองบัวล าภู ส านักงานเกษตร และส านักงานพาณิชย์
ซึง่การลงนามครัง้นี้ เพื่อใหโ้รงพยาบาลหนองบวัล าภู มกีาร
บรหิารจดัการอาหารปลอดภยัดา้นอาหาร ปราศจากสารพษิ
และสารปนเป้ือน ตามข้อตกลงดังกล่าว ส านักงานฯ 
สนบัสนุนการขบัเคลื่อนในระดบันโบายและระดบัปฏบิัตกิาร
สนบัสนุนขอ้มลูราคาสนิคา้ปลอดภยัหรอือนิทรยี์

■ วนัที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
กระบี่ ร่วมกบัคณะท างานตรวจสต็อกน ้ามนัปาล์มดบิ ออกพื้นที่
ตรวจสอบสต็อกน ้ ามันปาล์ม จ านวน 25 แห่ง สรุปดังนี้
1. CPO (น ้ามนัปาลม์ดบิ) จ านวน 27,976.087 ตนั ลดลงจาก
เดือนที่ผ่านมา 10,449.311 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.194
(มกราคม 61 จ านวน 38,425.398 ตนั)
2. CPKO(น ้ามนัเนื้อในเมล็ดปาล์ม) จ านวน 3,081.119 ตัน 
ลดลงจากเดอืนทีผ่่านมา 627.549 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 16.921
(มกราคม 61 จ านวน 3,708.66 ตนั) 
3. ปริมาณผลปาล์มที่ร ับซื้อ ตัง้แต่ 1-26 กุมภาพันธ์ 61
จ านวน 261 ,130 .595 ตัน  ลดลงจากเดือนที่ผ่ านมา 
84,350.323 ตนั คดิเป็นรอ้ยละ 24.415 (มกราคม 61 จ านวน 
345,480.918 ตนั) 
4. ปรมิาณผลปาล์มที่ใช้ในการผลติ ตัง้แต่ 1- 26 กุมภาพนัธ ์
61 จ านวน 253,132.148 ตัน ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 
82,108.96 ตนั คดิเป็นร้อยละ 24.493 (มกราคม 61 จ านวน 
335,241.108 ตนั)

■ วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ 2561 ส านักงานพาณิชย์จงัหวดัชุมพร
ตวัแทนคณะขบัเคลื่อนระดบัจงัหวดั  ร่วมจดัเวท ี(Kick Off) 
ครัง้ที ่1 (ปรบัทุกข ์ผูกมติร) ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยัง่ยนื ณ บ้านหนิช้างส ีต.วงัตะกอ  
อ.หลงัสวน จ.ชุมพร  มปีระชาชนเขา้ร่วม จ านวน 71 คน

■ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
มหาสารคามจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจ าหน่ายเนื้ อสุกร 
ณ สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณรวม 250 กิโลกรัม 
มูลค่าการจ าหน่ายรวมทัง้สิน้ 19,750  บาท ลดค่าครองชพีได ้
6,900 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 35 โดยประชาชนในบรเิวณใกลเ้คยีง      
ใหค้วามสนใจซือ้สนิคา้เป็นอย่างมาก และมคีวามต้องการให้
จดักจิกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป
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วนัท่ีจดังาน ช่ืองาน สถานท่ีจดังาน ลกัษณะงาน หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ

01/03/2561 –
10/03/2561

ประเพณนีบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาด
จงัหวดัก าแพงเพชร

วดัพระบรมธาตุนครชมุ และ
สนามหน้าทีว่่าการ อ.เมอืง 
จ.ก าแพงเพชร

งานแสดงศลิปวฒันธรรม และจ าหน่าย
สนิคา้

สพจ.ก าแพงเพชร

02/03/2561 –
04/03/2561

มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด
รอ้ยเอด็

ลานสาเกตนคร สวนสมเดจ็
พระศรนีครนิทร ์อ.เมอืง 
จ.รอ้ยเอด็

งานประเพณขีองจ.รอ้ยเอด็ สพจ.รอ้ยเอด็

02/03/2561 –
06/03/2561

เทศกาลโคมไฟงว่นเซยีวพษิณุโลก 2561 สวนชมน่าน อ.เมอืง จ.พษิณุโลก งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.พษิณุโลก

08/03/2561 –
09/03/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

หน้าทีว่่าการ อ.ร่อนพบิลูย ์
จ.นครศรธีรรมราช

จ าหน่ายสนิคา้ธงฟ้าลดค่าครองชพี
ประชาชน

สพจ.นครศรธีรรมราช

09/03/2561 –
11/03/2561

UNSEEN NAN PRODUCTS 2018
ต่อยอดภมูปิญัญา พฒันาศกัยภาพผูผ้ลติ 
จากภมูปิญัญาสู่อาเซยีน

ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซา 
จ.พษิณุโลก

งานแสดงและจ าหน่ายสนิคา้ สพจ.น่าน

22/03/2561 –
23/03/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

หน้าทีว่่าการ อ.จุฬาภรณ์
จ.นครศรธีรรมราข

จ าหน่ายสนิคา้ธงฟ้าลดค่าครองชพี
ประชาชน

สพจ.นครศรธีรรมราช

28/03/2561 –
28/03/2561

งานธงฟ้าราคาประหยดั ลดค่าครองชีพ
ประชาชน

ศาลาประชาคม บา้นบ่อ
ส าโรง อ.ปะทวิ จ.ชุมพร

จ าหน่ายสนิคา้ธงฟ้าลดค่าครองชพี
ประชาชน

สพจ.ชุมพร
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