สรุปรายงานผลการดําเนินงานกระทรวงพาณิชย
ตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นโยบายเรงดวน)
ประจําเดือนมิถุนายน 2555
------------------

นโยบาย 1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเนื่องจากภาวะเงินเฟอ
1. โครงการดูแลราคาสินคาและบริการใหมีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
จัดระบบบริหารจัดการเพื่อติดตามราคาและปริมาณและเตรียมความพรอมในการแกไขปญหา รวมถึงปองปรามมิ
ใหมีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผูบริโภค
ผลการดําเนินการ
1. กําหนดสินคาและบริการควบคุม 42 รายการ สินคาและบริการที่ติดตามดูแล 225 รายการ และติดตาม สถานการณ
อยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกวัน ทุกปกษ ทุกเดือน
2. ตรึงราคาจําหนายสินคา 7 หมวด อาทิ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดใชประจําวัน หมวดกระดาษ ฯลฯ รวม 140
รายการ ระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย.-ก.ย.55)
3. ติดตาม และบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยจัดสายตรวจออกตรวจสอบสถานประกอบการคาและตรวจสอบตาม
คํารองเรียนของประชาชนผานสายดวน 1569 ผลการดําเนินการ มีการตรวจรวม 25,331 ราย พบผิด 14 ราย
2. โครงการกํากับดูแลการชั่งตวงวัดและสินคาหีบหอเพื่อสรางความเปนธรรมในการซื้อขาย
กํากับ ตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินคาหีบหอตามตลาดสด รานคาทั่วไป ตรวจมาตรวัดเชื้อเพลิง ปริมาณสุทธิ
เครื่องชั่งตวงวัดที่ใชกับผลผลิตเกษตร ใหเปนไปตามมาตรฐาน ถูกตอง เที่ยงตรง
ผลการดําเนินการ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดและสินคาหีบหอ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 49,390 เครื่อง
45,724 หีบหอ
3. โครงการธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน
เพื่อลดคาครองชีพ เพิ่มทางเลือกในการซื้อและขายสินคา กระตุนการบริโภค และใหสินคามีการหมุนเวียนเกิดการ
ผลิตมากขึ้น
ผลการดําเนินการ
1. จัดงานจําหนายสินคาธงฟา-ราคาประหยัด จําหนายสินคาจําเปนตอการครองชีพในราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป
รอยละ 20-40 ทั่วประเทศ รวม 773 ครั้ง สามารถลดคาครองชีพใหประชาชนกวา 3.8 ลานคน เปนมูลคา
ประมาณ 720 ลานบาท
2. สรางเครือขายรานธงฟา จําหนายอาหารปรุงสําเร็จ ราคาจานละ 25-30 บาท จํานวน 5,449 ราย ประชาชนได
ประโยชน 5 แสนตน ในพื้นที่ 18 จังหวัด
4. โครงการลดคาครองชีพไทยชวยไทย
1) โครงการโชหวยชวยชาติ “รานถูกใจ” โดยคัดเลือกรานคาในชุมชนในกรุงเทพฯ 50 เขต และ 7,267 ตําบลใน 76
จังหวัดในการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณและคาบริหารจัดการในการจําหนายสินคาจําเปนตอการครองชีพ และประสานผูประกอบการ
สนับสนุนสินคาในราคาต่ํากวาทองตลาด โดยสนับสนุนคาบริหารจัดการและกระจายสินคา รวมถึงจางบุคลากรประจํารานเพื่อ
ดูแลการดําเนินงานของรานฯ
ผลการดําเนินงาน มีรานคาเขารวมโครงการ (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 55) 13,004 ราย อนุมัติแลว 10,871 รานคา
(กรุงเทพฯ 2,731 รานคา สวนภูมิภาค 8,140 รานคา) และจางบุคลากรจํานวน 1,000 คน
ปญหาอุปสรรค ปญหาการกระจายสินคาของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดสงสินคาใหรานถูกใจลาชา เนื่องจากรถขนสงมี
ไมเพียงพอ ซึ่งไดมีการแกไขปญหาตามลําดับ ขณะนี้การดําเนินการเริ่มดีขึ้น
2) โครงการมหกรรมธงฟาลดคาครองชีพไทยชวยไทย จัดงานจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
ผลการดําเนินงาน (ณ วันที่ 31 พ.ค.) จัดงานแลว 24 ครั้ง สามารถลดคาครองชีพใหประชาชน 77,750 คน
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5. โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลและสรางเครือขายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการคา
สงเสริมใหมเี ครือขายประชาชนเพื่อมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการคาใหเปนธรรมในพื้นที่จังหวัด และ
สงเสริมผูประกอบการใหจําหนายสินคาในราคาที่เหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต
ผลการดําเนินการ จัดตั้งสมาชิกเครือขาย “อาสาธงฟา 1569” สอดสองดูแลพฤติกรรมทางการคาที่ไมเปนธรรม สะทอน
ปญหา ใหขอคิดเห็น รวมทั้งเปนกระบอกเสียงในการเผยแพรอมูลขาวสารของกระทรวงฯ ปจจุบันมีสมาชิกเครือขายทั่วประเทศรวม 5,500
คน และรณรงคสงเสริมใหรานอาหารเขารวมเปนรานอาหารธงฟา จําหนายอาหารปรุงสําเร็จในราคาจาน/ชามละ 25-30 บาท
จํานวน 5,449 ราน และติดตาม แนะนํา ใหรานอาหารธงฟาปฏิบัตติ ามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
นโยบาย 1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
1. โครงการยกระดับราคาสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดเกษตรกร
1) โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55 ดําเนินการรับจํานําใบประทวน โดย อคส. และ อตก. และ
รับจํานํายุงฉางโดย ธกส. เปาหมายไมจํากัดปริมาณขาวเปลือก
ผลการดําเนินการ ณ วันที่ 1 ก.ค. 55 มีโรงสีสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 757 โรง (อคส. 530 โรง อตก. 227
โรง) ปริมาณรับจํานํารวม 6.94 ลานตัน มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 1.3 ลานราย ธกส. ไดจายเงินใหเกษตรกรแลว (ณ 29 พ.ค.55)
เปนเงิน 1.2 แสนลานบาท
2) โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป 2555 กขช. ไดอนุมัติใหดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป 2555 โดยใช
หลักเกณฑเชนเดียวกับโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55
ผลการดําเนินการ (ณ31 พ.ค.55) มีโรงสีเขารวมโครงการ 755 โรง (อคส. 540 โรง อตก. 172 โรง) ปริมาณรับจํานํา 9.3
ลานตัน มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 9.7 แสนราย ธกส. จายเงินแลว 1.3 แสนลานบาท
2. โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 2554/55
ดําเนินการในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง (ก.พ. – มิ.ย. 55)
ผลการดําเนินการ (ณ 30 มิ.ย. 55) มีผูสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 631 ราย (ลานมัน 578 ราย โรงแปง 53 ราย)
ปริมาณรับจํานํา 9.4 ลานตัน มีเกษตรกรเขารวมโครงการ 4.1 แสนราย ในพื้นทีแ่ หลงผลิต 48 จังหวัด
นโยบาย 1.13 สนับสนุนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนฯ
ดําเนินการสรางและขยายโอกาสทางการคางานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ในสินคามีดอรัญญิกของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยสรางเครือขายความรวมมือกับธุรกิจกับหนวยงานตางๆ และหนวยงานภาครัฐสําคัญๆ ในญี่ปุน เพื่อ
ประโยชนเชิงพาณิชยและเชื่อมโยงการทองเที่ยว
รวมถึงการจัดกิจกรรมเปดตัว “หมูบานมีดไทย – ญี่ปุน” เพื่อให
ผูประกอบการสามารถยืนไดดวยตนเองและสามารถสืบทอดมรดกทางศิลปหัตถกรรมไทยที่มีคุณคาไดตลอดไป
นอกจากนี้ ไดเขารวมการจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทยป 2555” โดยมีกิจกรรมสาธิตเพื่อสรางการ
รับรู ความเขาใจในงานศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม เขารวมกิจกรรม Business to Customer รวมกับ ASEAN Korea
Center ไดคัดเลือกผลิตภัณฑประเภทจักสานที่ผลิตดวยยานลิเภา ไมไผ และกระจูด ไปรวมกิจกรรมเพื่อทดลองตลาด ซึ่งไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก โดยจะมีการติดตามเพื่อสรางเครือขายการคาตอไป
รวมถึงเขารวมงานแสดงสินคาในประเทศ
อินโดนีเซียและอังกฤษ โดยนําเสนอผลิตภัณฑภายใตแนวคิด “ผาขาวมา” โดยสามารถจําหนายผานระบบการคาออนไลนใน 2
เว็บไซตที่จดทะเบียนการคาในอังกฤษ แตมีระบบการคาครอบคลุมเครือจักรภพ รวมไปถึงฝรั่งเศส สเปนและโปรตุเกส ซึ่งเปน
การเพิ่มมูลทางเศรษฐกิจและสามารถภาพลักษณของงานศิลปหัตถกรรมไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับดวย

กลุมติดตามและประเมินผล
สํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
25 กรกฎาคม 2555
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รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
กระทรวงพาณิชย
ประจําเดือนมิถุนายน 2555
นโยบายรัฐบาล/
ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
การสั่งการของ
กับรัฐธรรมนูญ
นายกรัฐมนตรี
แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป สาระสําคัญ
นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรก
 ดู แ ลราคาสิ น ค า มาตรา 84 (5)
อุปโภคบริโภคและ
ราคาพลั ง งานให
อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ที่
เหมาะสมและเปน
ธรรมแก ผู บ ริ โ ภค
และผูผลิต

การดําเนินการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

 โครงการดูแลราคาสินคาและบริการใหมีราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม 1,996,405 กรมการคาภายใน
1. ภารกิจสําคัญ
1.1 เสริมสรางความเปนธรรมดานราคาและปริมาณ โดยจัดระบบบริหาร
จัดการเพื่อติดตามราคาและปริมาณ วิเคราะหความเหมาะสมของสินคาและบริการให
เปนมาตรฐาน ติดตามสถานการณ ตรวจสอบ ประเมินสถานการณและเตรียมความ
พรอมในการแกไขปญหาสินคาและบริการ
1.2 ตรวจสอบติดตามและปองปรามมิใหมีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ
ผูบริโภค
2. ผลการดําเนินการ
2.1 กํ าหนดสิ นค าและบริ การควบคุ ม จํ านวน 42 รายการ (สิ นค า 40
รายการ บริการ 2 รายการ) และสินคาและบริการ ที่ติดตามดูแล 225 รายการ
(สินคา 205 รายการ บริการ 20 รายการ) โดยมีการติดตาม ตรวจสอบราคาและ
สถานการณของสินคาอยางสม่ําเสมอเปนประจํ าทุกวัน ทุกปกษ ทุกเดือน เพื่ อ
คุมครองประชาชนผูบริโภคและมิใหมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบผูบริโภค
2.2 ตรึ ง ราคาจํ า หน า ยสิ น ค า โดยขอความร ว มมื อ ผู ผ ลิ ต /
ผูประกอบการสินคา 7 หมวด ไดแก 1) หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 2) หมวด
ใชป ระจํา วัน 3) หมวดกระดาษและผลิ ตภั ณฑ 4) หมวดบริ ภัณ ฑข นส ง
5) หมวดวัสดุกอสราง 6) หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ และ 7)หมวด
ทั่วไป รวม 140 รายการ คงราคาจําหนายสินคาเพื่อชวยบรรเทาภาระคา
ครองชีพประชาชน เปนระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน 2555)
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี
วัน/เดือน/
สาระสําคัญ
ป

การดําเนินการ
2.3 ติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด โดยจัดสายตรวจ
ออกตรวจสอบโดยจัดสายตรวจออกตรวจสอบผูประกอบการจําหนายสินคาตาง ๆ
เพื่อปองกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้น ราคาโดยไมเ ปน ธรรม รวมทั้ ง
ตรวจสอบตามคํารองเรียนของประชาชนผานสายดวย 1569 ของกรมการคา
ภายใน ดําเนินการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ผลการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 25,331 ราย พบผิดเกี่ยวกับการไมปดปาย
แสดงราคาจํ าหน าย จํ านวน 14 ราย เปรี ยบเที ยบปรั บรวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
12,000 บาท
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน ประชาชนผูบริโภคทัว่ ประเทศ
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ ทั่วประเทศ
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
ปญหาตนทุนสินคาไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมไดทั้งจาก
ราคาน้ํามัน วัตถุดิบนําเขาจากตางประเทศที่มีราคาสูง สภาพภูมิอากาศผันผวน
เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอสินคาที่ใชวัตถุดิบการเกษตรเปนปจจัยการผลิต ซึ่งกรมการ
คาภายในไดมีการศึกษาวิเคราะหตนทุนราคาสินคาทั้งตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เพื่อ
กํากับใหราคาสินคาเปนธรรม สอดคลองทุกชวงการผลิต

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
กับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป สาระสําคัญ

การใชจาย
การดําเนินการ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
 โครงการกํากับดูแลการชั่งตวงวัดและสินคาหีบหอเพื่อสรางความ 35,700,926 กรมการคาภายใน
เปนธรรมในการซื้อขาย
1. ภารกิจสําคัญ
กํากับ ตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสิน ค าหีบหอ ให เปนไปตาม
มาตรฐาน ถูกตอง เที่ยงตรงและเปนธรรมในการซื้อขาย
2. ผลการดําเนินการ
ดํ าเนิ นการตรวจสอบเครื่ องชั่ งตวงวั ดและสิ นค าหี บห อ ทั้ งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 49,390 เครื่อง 45,724 หีบหอ ดังนี้
(1) ตรวจสอบเครื่อ งชั่ง ตามตลาดสด รา นคา ทั่วไป จํ านวน
36,408 เครื่อง พบผิด จํานวน 285 เครื่อง ดําเนินการยึดไวเพื่อรอทําลาย
(2) ตรวจสอบมาตรวัดตามสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง กาซ
เอ็ น จีวี และกา ซแอลพีจี จํา นวน 11,798 เครื่ อง พบผิ ด จํ านวน
166 เครื่อง ดําเนินการผูกบัตรหามใช และดําเนินคดี จํานวน 2 ราย
(3) ตรวจสอบการแสดงปริมาณสุทธิของสินคาหีบหอ จํานวน
45,724 หีบหอ พบผิดดําเนินการอายัด/สั่งแกไขใหถูกตอง จํานวน 454 หีบหอ
(4) ตรวจสอบเครื่ อ งชั่ ง ตวงวั ด ในการซื้ อ ขายผลผลิ ต ทาง
การเกษตร ได แ ก เครื่ อ งชั่ ง รถยนต เครื่ อ งวั ด ความชื้ น เครื่ อ งวั ด
เปอร เ ซ็ น ต แ ป ง จํ า นวน 1,184 เครื่ อ ง พบผิ ด จํ านวน 35 เครื่ อง
ดําเนินการผูกบัตรหามใช และดําเนินคดี 13 ราย
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน ผูบริโภค/เกษตรกรทั่วประเทศ
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ ทั่วประเทศ
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ไมมี –

6

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี
 แ ก ป ญ ห า ค า
ครองชี พโดยการ
ดู แ ลราคาสิ น ค า
และการมีรายได

ความสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจักร
มาตรา 84 (5)

มติคณะรัฐมนตรี
วัน/เดือน/
ป

สาระสําคัญ

การดําเนินการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

104,992,064 กรมการคาภายใน
 โครงการธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน
1. ภารกิจสําคัญ
ดําเนินการในการลดภาระคาครองชีพของประชาชน และเพิ่มทางเลือก
ในการซื้อสินคาที่มีคุณภาพดี ในราคายุติธรรม ต่ํากวาทองตลาดทั่วไป
และเพิ่ม ชองทางการระบายสิน ค าให กับผู ประกอบการ เกษตรกร
มีช องทางการจํา หนา ยผลผลิ ต และรายได เพิ่ มขึ้ น รวมทั้ งเป น การ
กระตุนการบริโภค และใหสินคามีการหมุนเวียน เกิดการผลิต การจาง
งานเพิ่มขึ้น ดําเนินการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
2. ผลการดําเนินการ
2.1 จัดงานจําหนายสินคาธงฟา-ราคาประหยัด จําหนายสินคา
ที่จําเปนตอการครองชีพของประชาชน ในราคาถูกกวาทองตลาดทั่วไป
รอยละ 20-40 จํานวน ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวม 773
ครั้ง สามารถลดภาระคาครองชีพใหประชาชนจํานวน 3.83 ลานคน
คิดเปนมูลคา 723.38 ลานบาท
2.2 สรา งเครือขา ยรา นอาหารธงฟา จําหนายอาหารปรุง
สําเร็จ ในราคาจาน/ชามละ 25-30 บาท จํานวน 5,449 ราย
(สวนกลาง 656 ราน และสวนภูมิภาค 4,793 ราน)
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน ประชาชนจํานวน 506,665 คน
สามารถลดภาระคาครองชีพได จํานวน 204.42 ลานบาท
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ ดําเนินการในพื้นที่รวม
18 จั งหวั ด ได แก กรุ งเทพฯ เชี ยงใหม ตาก ลํ าพู น พะเยา พิ ษณโลก
กําแพงเพชร นครสวรรค แพร สุโขทัย มหาสารคาม ศรีสะเกษ ลพบุรี
ปทุมธานี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช และปตตานี
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
กับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป สาระสําคัญ

20 มี.ค 55 คณะรัฐมนตรีมี
มติ ดังนี้
1. อนุมัติงบ
กลางจํานวน
1,620 ลานบาท
ในการดําเนิน
โครงการลด
คาครองชีพ
ไทยชวยไทย
โดยมี 2
โครงการยอย
ดังนี้
(1) โครงการ
โชหวยชวย
ชาติ “ราน
ถูกใจ” โดย
บริหารจัดการ
เพื่อลด
คาใชจายคน
ไทย
โดยเฉพาะใน
ดานอาหาร

การดําเนินการ
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ไมมี –

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

291,492,
 โครงการลดคาครองชีพไทยชวยไทย
576
1. ภารกิจสําคัญ
1.1 โครงการโชหวยชวยชาติ “รานถูกใจ” โดยคัดเลือกรานอาหาร 169,009,
600
ธงฟาและรานคาในชุมชนในกรุงเทพฯ (50 เขต) และ 7,267 ตําบล
ใน 76 จังหวัด โดยดําเนินการ ดังนี้
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณการจําหนายอาหารและคาบริหาร
จัดการในการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปน
(2) ประสานผูประกอบการ (Supplier) สนับสนุนสินคาและ
วัตถุดิบในราคาต่ํากวาทองตลาด รวมทั้งจัดสินคา House Brand
จําหนาย โดยใหการสนับสนุนคาบริหารจัดการและการกระจายสินคา
(3) ประสานบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และผูขนสงสินคาทั่วไป
ในการจัดสงสินคาใหรานคา
(4) จัดจางบุคลากรวุฒิปริญญาตรี เพื่อติดตามกํากับดูแลการ
จําหนายสินคาประจําทุกเขตในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัด จํานวน 1,000 คน
(5) ประชาสัมพันธเพื่อจูงใจผูเขารวมโครงการฯ
1.2 โครงการมหกรรมธงฟาลดคาครองชีพไทยชวยไทย โดยจัดงาน 122,482,
976
จําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดย
เปนการจัดงานขนาดใหญ ในกรุงเทพฯและปริมณฑล และสวนภูมิภาค
ดําเนินการในระดับภาค และระดับจังหวัด 76 จังหวัด จํานวน 969 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ

กรมการคาภายใน
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี
วัน/เดือน/
ป

สาระสําคัญ

การดําเนินการ

สําเร็จรูปและ
สินคาอุปโภค
บริโภคที่จําเปน
(2) โครงการ
มหกรรมธงฟาลด
คาครองชีพ ไทย
ชวยไทย โดยจัด
งานจําหนายสินคา
ธงฟาราคา
ประหยัดทั้งใน
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค

2. ผลการดําเนินการ
 โครงการโชหวยชวยชาติ “รานถูกใจ”
(1) รับสมัครรานคาเขารว มโครงการฯ ณ 30 มิ. ย. 55
จํานวน 13,004 รานคา (กรุงเทพฯ 2,731 รานคา สวนภูมิภาค
10,273 รานคา) และไดรับอนุมัติแลว จํานวน 7,382 รานคา
(กรุงเทพฯ 2,731 รานคา สวนภูมิภาค 8, 140 รานคา)
(2) รับสมัครบุคลากรประจําโครงการฯ วุฒิปริญญาตรี ใน
การติดตามดูแลการดําเนินงาน “รานถูกใจ” โดยทําหนาที่สํารวจ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล การสั่ ง ซื้ อ การจํ า หน า ยของร า นถู ก ใจ ในพื้ น ที่ ที่
รับผิดชอบ อัตราคาจางเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลา 5 เดือน
(ตั้งแตเดือนพ.ค.-ก.ย.55) จํานวน 1,000 คน
(3) ประชาสัมพันธโครงการฯ ผานสื่อตาง ๆ ไดแกโทรทัศน
วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่ออื่น ๆ

2. เห็นชอบการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
แกไขปญหาคาครอง
ชีพประชาชน เพื่อ
กําหนดนโยบายใน
การแกไขปญหาคา
ครองชีพประชาชน
ไทยชวยไทย และ
กํากับดูแลการ
ดําเนินโครงการลด
คาครองชีพไทย

โครงการมหกรรมธงฟาลดคาครองชีพไทยชวยไทย
จัดงานจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัดทั้งในสวนกลาง
และส ว นภู มิ ภ าค ณ 31 พ.ค.55 จั ด งานแล ว จํ า นวน 24 ครั้ ง
สามารถลดภาระคาครองชีพใหประชาชนจํานวน 77,750 คน คิด
เปนมูลคา 18 ลานบาท
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน ประชาชนทั่วประเทศ
4. พื้ น ที่ แ ละระยะเวลาในการดํ า เนิ น การ ทั่ ว ประเทศ
ดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2555
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
การดํ าเนิ นโครงการโชห วยช วยชาติ “ร านถู กใจ” มี ป ญหาการ
กระจายสินคาของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด จัดสงสินคาใหรานถูกใจ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี
วัน/เดือน/
ป

สาระสําคัญ

การดําเนินการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ชวยไทย โดยมี
ลาชาเนื่องจากรถขนสงมีไมเพียงพอ ซึ่งไดมีการแกไขปญหาตามลําดับ
รัฐมนตรีวาการ
ขณะนี้การดําเนินการเริ่มดีขึ้น
กระทรวงพาณิชย
เปนประธาน และ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงการคลัง
ฯลฯ เปน
กรรมการ
2,708,568
 โครงการเสริมสรางธรรมาภิบาลและสรางเครือขายพันธมิตรในการ
ดูแลราคาและพฤติกรรมทางการคา
1. ภารกิจสําคัญ
1.1 สงเสริมใหมีอาสาธงฟา 1569 เพื่อเขามามีบทบาทในการ
ดูแลราคาและพฤติกรรมทางการคาใหเปนธรรม
1.2 ส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการให จํ า หน า ยสิ น ค า ในราคาที่
เหมาะสมและเปนธรรมแกผูบริโภคและผูผลิต
2. ผลการดําเนินการ
2.1 จัดตั้งสมาชิกเครือขาย “อาสาธงฟา 1569” เพื่อเปน
เครื อข ายภาคประชาชนได มี ส วนร วมในการสอดส องดู แลพฤติกรรม
ทางการคาที่ไมเปนธรรม สะทอนปญหา ใหขอคิดเห็น รวมทั้งเปน
กระบอกเสียงในการเผยแพร ขอมูลขาวสารใหกรมการคาภายใน โดยมี

ผูรับผิดชอบ

กรมการคาภายใน
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

 ยกระดับราคา
สินคาเกษตร

ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
กับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป สาระสําคัญ

มาตรา 84 (6) ,
(8)

การดําเนินการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

กลุมเปาหมาย ไดแก ประชาชนทั่วไป นักศึกษา สถาบันการศึกษา ผูคาใน
ตลาดสด/ตลาดนัดชุมชน รานอาหารธงฟา ปจจุบันมีสมาชิกเครือขายทั่ว
ประเทศรวมทั้งสิ้น 5,500 คน แยกเปน สมาชิกประจํา จํานวน 550 คน
และสมาชิกอาสาสมัคร จํานวน 5,000 คน
2.2 รณรงค/สงเสริมใหผูประกอบการรานอาหารเขารวมเปน
รานอาหารธงฟา จําหนายอาหารปรุงสําเร็จในราคาจาน/ชามละ 25-30
บาท เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารปรุงสําเร็จใหแกผูบริโภค
จํานวน 5,449 ราน (สวนกลาง 656 ราน และสวนภูมิภาค 4,793
ราน) และดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา ใหรานอาหารธงฟาปฏิบัติ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน ประชาชนทั่วประเทศ
4. พื้ น ที่ และระยะเวลาในการดํ า เนิน การ ทั่ว ประเทศ
ดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ไมมี –
13 ก.ย.54 คณะรัฐมนตรี โครงการยกระดับราคาสินคาเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดเกษตรกร
191,971,702 กรมการคาภายใน
และ
 โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55
มีมติรับทราบ
1. ภารกิจสําคัญ
22 ก.พ.55 กรอบ ชนิด ราคา
รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) ได
ปริมาณ ระยะเวลา
อนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น โครงการรั บ จํ า นํ า ข า วเปลื อ กนาป ป ก ารผลิ ต
วิธีการ
หลักเกณฑและ 2554/55 โดยดํา เนิ น การรั บจํา นํา ใบประทวน โดย อคส. และ
เงื่อนไข การรับ อ.ต.ก. และรับจํานํายุงฉางโดย ธ.ก.ส. เปาหมายไมจํากัดปริมาณ
จํานําขาวเปลือก ขาวเปลือกที่รับจํานํา
นาป ปการผลิต
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
การใชจาย
มติคณะรัฐมนตรี
กับรัฐธรรมนูญ
การดําเนินการ
งบประมาณ
วั
น
/เดื
อ
น/ป
สาระสํ
า
คั
ญ
แหงราชอาณาจักร
(บาท)
2. ผลการดําเนินการ
2554/55
ณ วันที่ 1 ก.ค.55 มีโรงสีสมัครเขารวมโครงการ 757 โรง
และการรับ
(อคส. 530 โรง อ.ต.ก. 227 โรง) โรงสีเปดรับฝากจํานวน 697 โรง (อคส.
จํานํา
ขาวเปลือกนา 490 โรง อ.ต.ก. 207 โรง) และมีโรงสีเปดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ 228
จุ ด (อคส. 166 จุ ด อ.ต.ก. 62 จุ ด) ปริ ม าณรั บ จํ า นํ า รวมทั้ ง สิ้ น
ปรัง
6,944,204 ตัน (อคส. 4,930,019 ตัน อ.ต.ก. 1,837,173 ตัน )
แยกเป น ข า วเปลือ กเจ า 3,063,742 ตัน ขาวเปลื อกหอมจั งหวั ด
335,424 ตัน ขาวเปลือกปทุมธานี 15,242 ตัน และขาวเปลือก
เหนียว 442,056 ตัน
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน
มี เกษตรกรเข าร วมโครงการจํ านวน 1,293,464 ราย (อคส.
904,105 ราย อ.ต.ก. 352,679 ราย ธ.ก.ส. 36,680 ราย) ณ วันที่
27 มิ.ย.55 ธ.ก.ส. ไดจายเงินใหเกษตรกรแลว 1,186,377 สัญญา เปนเงิน
118,168.337 ลานบาท
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการรับจํานําขาวทั่วประเทศ ระยะเวลารับจํานําใบ
ประทวน ตั้งแตวันที่ 7 ต.ค.54 – 29 ก.พ.55 ภาคใต ตั้งแตวันที่ 7
ต.ค.54 – 31 ก.ค.55 ระยะเวลารับจํานํายุงฉาง ตั้งแตวันที่ 1 ธ.ค.
54 – 29 ก.พ.55 ระยะเวลาไถถอน 4 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับ
จํานํา
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
-ไมม-ี

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
กับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป สาระสําคัญ

การดําเนินการ
 โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป 2555
1. ภารกิจสําคัญ
รั ฐ บาลโดยคณะกรรมการนโยบายข า วแห ง ชาติ (กขช.)
ไดอนุมัติใหดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ป 2555 โดย
ดํ า เนิ น การรั บ จํ า นํ า ใบประทวน โดย อคส. และ อ.ต.ก. ออกใบ
ประทวน และ ธ.ก.ส. รั บ จํ า นํ า ใบประทวนที่ อ อกให เ กษตรกร
เปาหมายไมจํากัดปริมาณขาวเปลือกที่รับจํานํา โดยใชหลักเกณฑ
เชนเดียวกับโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55
2. ผลการดําเนินการ
ณ วันที่ 1 ก.ค.55 มีโรงสีสมัครเขารวมโครงการ 755 โรง
(อคส. 582 โรง อ.ต.ก. 173 โรง) โรงสีเปดรับฝากจํานวน 651 โรง (อคส.
498 โรง อ.ต.ก. 153 โรง) และมีโรงสีเปดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ 145 จุด
(อคส. 105 จุด อ.ต.ก. 40 จุด) ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 9,330,384
ตัน (อคส. 7,241,728 ตัน อ.ต.ก. 2,088,656 ตัน ) แยกเป น
ขาวเปลือกเจา 8,916,741 ตัน ขาวเปลือกปทุมธานี 120,311
ตัน และขาวเปลือกเหนียว 293,332 ตัน
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน
มี เกษตรกรเข าร วมโครงการจํ านวน 965,562 ราย (อคส.
741,820 ราย อ.ต.ก. 223,742 ราย) ณ วันที่ 27 มิ.ย.55 ธ.ก.ส. ไดจายเงิน
ใหเกษตรกรแลว 844,796 สัญญา เปนเงิน 131,276.173 ลานบาท
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการทั่วประเทศในแหลงผลิตขาว ระยะเวลารับจํานํา
ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. – 15 ก.ย.55 ภาคใต ตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค.
55 ระยะเวลาไถถอน 4 เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจํานํา

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี
วัน/เดือน/
ป
15 ม.ค.
55

22 ก.พ.
55

สาระสําคัญ
คณะรั ฐมนตรี มี มติ
รั บทราบกรอบราคา
ปริ มาณ ระยะเวลา
วิ ธี การ หลั กเกณฑ และ
เงื่ อนไขการดํ าเนิ นการ
โครงการแทรกแซงตลาด
มั น สํ า ป ะ ห ลั ง
ป 2554/55
คณะรัฐ มนตรี มี ม ติ
รั บ ท ร า บ ม ติ ข อ ง
คณะกรรมการนโยบาย
มันสําปะหลังในการแกไข
ปญหาการรับจํานํา ดังนี้
(1) ขยายระยะเวลา
การขึ้นทะเบียนและออก
หนังสือรับรองเกษตรกร
ผูปลูกมันสําปะหลัง
ป 2554/55 ออกไป
จนถึงวันที่ 31 มี.ค.55
(2) ใหเกษตรกรที่เพาะปลูก
ในพื้นทีน่ อกเหนือพื้นที่ที่มี
เอกสารสิทธิแ์ ละเคยขึ้น
ทะเบียนในป 2552/53

การดําเนินการ
 โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 2554/55
1. ภารกิจสําคัญ
1.1 ดํ าเนิ นการในฐานะฝ ายเลขานุ การคณะกรรมการ
นโยบายมันสําปะหลัง โดยทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ และ
แนวทางในการแก ไ ขป ญ หาการรั บ จํ า นํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น เสนอให
คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
1.2 ประชาสัมพันธ เผยแพรโครงการแทรกแซงตลาดมัน
สําปะหลัง ป 2554/55 ผานทางสื่อตาง ๆ (วิทยุ โปสเตอร
และหนังสือพิมพ)
1.3 กํากับดูแลและตรวจสอบติดตามการรับจํานํา มัน
สําปะหลัง ป 2554/55 ใหถูกตอง โปรงใส และมีประสิทธิภาพ
2. ผลการดําเนินการ
2.1 ณ วั นที่ 30 มิ .ย.55 มี ผู สมั ครเข าร วมโครงการฯ
จํานวน 631 ราย (ลานมัน 578 ราย โรงแปง 53 ราย) เปด
จุดรับจํานําแลว 568 ราย (ลานมัน 517 ราย โรงแปง 51
ราย) ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 9,436,222 ตัน (ลานมัน
5,964,076 ตัน โรงแปง 3,472,146 ตัน)
2.2 ติดตาม ตรวจสอบการรับจํานํามันสําปะหลัง ใหถูกตอง
โปรงใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันการทุจริตในการรับจํานํา โดย
ตรวจสอบหนวยรับฝากตามโครงการฯ และตามขอรองเรียน ในพื้นที่
11 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร กาญจนบุรี ชัยนาท สระแกว จันทบุรี
นครสวรรค อุทัยธานี ชัยภูมิ เพชรบูรณ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ
แหง
ราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี
วัน/เดือน/
ป

สาระสําคัญ
ขึ้นทะเบียนไดไมเกิน
พื้นที่ที่เคยขึ้นทะเบียน
ไวในป 2552/53
(3) รับทราบราคา
ระยะเวลา วิธีการ
หลักเกณฑและเงื่อนไขใน
การดําเนินโครงการให
เงินกูเพื่อชะลอการขุด
หัวมันสําปะหลัง ป
2554/55 โดยให
เกษตรกรกูเงินจาก ธ.ก.ส.
รายละไมเกินรอยละ
30 ของมูลคาหัวมัน
สด ที่ยังไมไดขุด แตไม
เกิน รายละ 50,000 บาท
ตั้งแตเดือนมี.ค.-พ.ค.55
โดยรัฐบาลเปนผูรับภาระ
ดอกเบี้ย

การดําเนินการ
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน มีเกษตรกรเขารวม
โครงการ จํานวน 411,609 ราย
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการรับจํานํามันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัดแหลง
ผลิ ต 48 จั งหวั ด ได แก กํ าแพงเพชร นครสวรรค อุ ทั ยธานี
เพชรบูรณ ตาก อุตรดิตถ เชียงราย สุโขทัย ลําปาง พิษณุโลก
นครราชสี มา ชั ย ภู มิ อุ บลราชธานี ศรี สะเกษ เลย บุ รี รั ม ย
ร อ ยเอ็ ด หนองบั ว ลํ า ภู มุ ก ดาหาร สระแก ว กาญจนบุ รี
จั น ทบุ รี ฉะเชิ ง เทรา ลพบุ รี ชั ย นาท ชลบุ รี เป น ต น
ระยะเวลาดําเนิน การ เริ่มตั้งแตวัน ที่ 1 กุมภาพัน ธ – 30
มิถุนายน 2555
5. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ไมม-ี

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล/ ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
การสั่งการของ
กับรัฐธรรมนูญ
สาระสําคัญ
นายกรัฐมนตรี แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป
10 เม.ย.
คณะรั ฐมนตรี มี มติ อนุ มั ติ
55
หลักการโครงการรับซื้อ
ผลิตภัณฑมัน สําปะหลัง
ป 2554/55 ตามที่
คณะกรรมการนโยบาย
มันสําปะหลังมีมติเห็นชอบ
โดยให อคส . รั บซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ มั น สํ า ปะหลั ง
จากลานมัน/โรงแปงที่เขารวม
โครงการแทรกแซงตลาด
มั นสํ าปะหลั ง ด วยวิ ธี
การประมูล โดยใชราคา
ของคณะทํางานกําหนดราคา
ผลิตภัณฑมัน สําปะหลัง
โครงการแทรกแซงตลาด
มั นสํ าปะหลั ง ด วยวิ ธี
การประมูล โดยใชราคา
ของคณะทํางานกําหนดราคา
ผลิตภัณฑมัน สําปะหลัง
โครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลัง ป 2554/55
เปนราคากลาง เปาหมาย
ปริมาณประมูลซื้อผลิตภัณฑ
มันสําปะหลัง (มันเสน

การดําเนินการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล/ ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
การสั่งการของ
กับรัฐธรรมนูญ
สาระสําคัญ
นายกรัฐมนตรี แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป
1 ล านตั น และแปง มั น
0.30 ลานตัน ระยะเวลา
รับซื้อตัง้ แต เม.ย.-พ.ค.55
10 เม.ย
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
55
การขยายระยะเวลารับจํานํา
ฯ ออกไปอี ก 1 เดื อน จาก
เดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค.
55 เปน สิ้นสุดวัน ที่ 30
มิ . ย.55 ราคารั บจํ านํ า
หัวมันสดเชื้อแปง 25%
กก.ละ 2.90 บาท

การดําเนินการ

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
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นโยบายรัฐบาล/ ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
การสั่งการของ
กับรัฐธรรมนูญ
สาระสําคัญ
นายกรัฐมนตรี แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป
มาตรา 84
 สนับสนุนการ
พัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อการสราง
เอกลักษณและการ
ผลิตสินคาใน
ทองถิ่น
 สนับสนุน
ภารกิจของมูลนิธิ
สงเสริมศิลปาชีพใน
การผลิตงาน
ศิลปหัตถกรรมอัน
ทรงคุณคา

การดําเนินการ
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม เพื่อ
การตลาดเชิงพาณิชยและยกระดับสูสากล
1. ภารกิจสําคัญ
สรางและขยายโอกาสทางการคางานศิลปาชีพและ
ศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
2. ผลการดําเนินการ
2.1 สรางเครือขายธุรกิจกับหนวยงานตางๆ อาทิ Kyoto
Connection และหนวยงานภาครัฐ สําคัญๆ เพื่อสรางความ
รวมมือในอุตสาหกรรมมีดในอนาคต
2.2 เรีย นรู แนวคิด สรางสรรคข องบริ ษัท Kyoho &
Fujita Sen-en
2.3 เรี ย นรู วิ ธี ก ารพั ฒ นาเสน ห วั ฒ นธรรมมี ด ใน
พิพิธ ภัณ ฑมี ดเซกิ เพื่ อประโยชนเ ชิ ง พาณิช ยแ ละเชื่อ มโยงการ
ทองเที่ยว
โดยจะมีการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญไทย – ญี่ปุน พัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับมีดบานอรัญญิก การทดลองตลาด ความ
รวมมือระหวาง ศ.ศ.ป. พาณิชยจังหวัดอยุธยา ททท. สถานทูต
ญี่ปุน เทศบาลเซกิ รวมถึงการจัดกิจกรรมเปดตัว “หมูบานมีดไทย
– ญี่ปุน” พรอมทั้งหารือถึงโอกาสทางการคา และจัดงานแฟรใน
ญี่ ปุ น ซึ่ ง จะช ว ยพั ฒ นาหมู บ า นมี ด อรั ญ ญิ ก ให ผู ป ระกอบการ
สามารถยืน ได ดว ยตนเอง และสรา งชื่ อเสีย งใหเ ปน ที่รู จัก ไม ใ ห
มรดกทางศิลปหัตถกรรมไทยที่มีคุณคาหายไป
2.4 เขารวมการจัดนิทรรศการในงาน “เทศกาลเที่ยว
เมืองไทยป 2555”โดยมีกิจกรรมสาธิตและ Workshop งาน

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)
68.50
ลานบาท

ผูรับผิดชอบ
ศูนยสงเสริม
ศิลปาชีพ
ระหวาง
ประเทศ
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นโยบายรัฐบาล/ ความสอดคลอง
มติคณะรัฐมนตรี
การสั่งการของ
กับรัฐธรรมนูญ
สาระสําคัญ
นายกรัฐมนตรี แหงราชอาณาจักร วัน/เดือน/ป

การดําเนินการ
ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจในงานศิลปาชีพ
และศิลปหัตถกรรม ผานกิจกรรมการเรียนรูของ ศ.ศ.ป.
2.4 เขารวมกิจกรรม Business to Customer (B2C)
รวมกับ ASEAN Korea Center ศ.ศ.ป. ไดคัดเลือกผลิตภัณฑ
ประเภทจักสานที่ผลิตดวยยานลิเภา ไมไผ และกระจูด ไปรวมจัด
แสดงและจําหนายเพื่อทดลองตลาด ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยาง
มาก โดย ศ.ศ.ป.จะติดตามเพื่อสรางเครือขายการคาตอไป
2.6 เขารว มกิจ กรรมการแสดงและจําหนายสิน คางาน
Thailand Trade Exhibition 2012 ณ กรุงจาการตา ประเทศ
อินโดนีเซีย
a. เขารวมงาน Taste of Thailand ระหวางวันที่
19 - 26 มิถุนายน 2555 ณ Regent Park กรุงลอนดอน
ประเทศอั ง กฤษ โดยนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายใต แ นวคิ ด
“ผาขาวมา” โดยสามารถขายผลิตภัณฑจากผาขาวมาผานระบบ
การคาออนไลนใน 2 เว็บไซตที่จดทะเบียนการคาในอังกฤษ แตมี
ระบบการคาครอบคลุมเครือจักรภพ รวมไปถึงฝรั่งเศส สเปนและ
โปรตุเกส ซึ่งเปนการเพิ่มมูลทางเศรษฐกิจและสามารถภาพลักษณ
ของงานศิลปหัตถกรรมไทยใหเปนที่รูจักและยอมรับดวย
3. จํานวนผูที่ไดรับประโยชน:
จํานวนสมาชิกที่เขารวมกิจกรรมของ ศ.ศ.ป. จํานวน 21 ราย
4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ไมม-ี

การใชจาย
งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ

กระทรวงพาณิชย
กรกฎาคม 2555

