สรุปรายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของกระทรวงพาณิชย์
ตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วน)
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2556 (ต.ค 55 - ก.พ. 56)
--------------------------------นโยบาย 1.7 : แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ
และราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
1. โครงการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
1.1 กําหนดสินค้าและบริการควบคุม 43 รายการ สินค้าและบริการที่ติดตามดูแล 225 รายการและ
ติดตาม ตรวจสอบราคาสินค้าอย่างสม่ําเสมอเป็นประจําทุกวัน ทุกปักษ์ ทุกเดือน
1.2 ดูแลราคาต้นทาง (ราคา ณ โรงงาน) 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบนําเข้า กลุ่มสินค้าที่
ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบทั้งในประเทศและนําเข้า และกลุ่มอาหาร
สด
1.3 ดูแลราคาปลายทาง (ราคาจําหน่ายปลีก) 3 ระดับ ระดับที่ส่อเค้าว่าจะมีปัญหา ระดับที่เริ่มไม่ปกติ
และระดับปกติ
1.4 กําหนดมาตรการในการควบคุมและดูแลราคา ให้เหมาะสมและเป็นธรรม มิให้มีการเอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภค อาทิ กําหนดราคาสูงสุด การให้แจ้งปริมาณ การขออนุญาตปรับราคา
การ
ควบคุมการขนย้าย การปิดป้ายราคา ฯลฯ
1.5 การแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์ม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร /รับซื้อ
น้ํามันปาล์มดิบในราคา ปริมาณที่กําหนด และการจําหน่ายน้ํามันพืชปาล์มในราคาประมาณขวด
ละ 38-40 บาท
1.6 ตรึงราคาจําหน่ายสินค้า
7 หมวด อาทิ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดใช้ประจําวัน รวม
140 รายการ
1.7 กํากับดูแลราคาจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ อาทิ กําหนดราคาแนะนํา 10 เมนู และให้รวมถึง
ผู้ประกอบการจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จในราคาแนะนํา เพิ่มร้านอาหารธงฟ้าจําหน่ายอาหารปรุง
สําเร็จในราคาจาน/ชาม ละ 25-30 บาท
1.8 ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ณ 28 ก.พ.56 ผลการตรวจสอบมีจํานวน
121,461 ราย พบผิด 50 ราย เปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29,200 บาท
2. โครงการกํากับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขาย
กํากับ ตรวจสอบให้มีความเที่ยงตรงถูกต้อง ตรวจสอบมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง ก๊าซแอลพีจี และก๊าซเอ็น
จีวี รวมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในการซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกร (ต.ค.55-ก.พ.56) มีการ
ตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 2.1 ล้านเครื่อง/หีบห่อ พบผิด 10,825 เครื่อง/หีบห่อ
3. โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
3.1 จัดงานธงฟ้า-ราคาประหยัด จําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพของประชาชนในราคาถูกกว่า
ท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 20-40 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ช่วง 5 เดือน (ต.ค.55-ก.พ.56)
จัดงานรวม 771 ครั้ง สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน 3.3 ล้านคน คิดเป็นมูลค่า 298
ล้านบาท
3.2 จัดงานธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน (Mobile Unit) ตามแหล่งชุมชนและสถานประกอบการใน
พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง รวม 242 จุด (เป้าหมาย 3 เดือน 600 จุด)
สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน 82,532 คน คิดเป็นมูลค่า 12 ล้านบาท
3.3 รณรงค์/ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมเป็นร้านอาหารธงฟ้า เพิ่มทางเลือกในการ
บริโภคอาหารปรุงสําเร็จให้แก่ผู้บริโภค 5,432 ร้าน

-๒4. โครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”กระจายในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ 10,000 ร้าน จําหน่ายสินค้าที่
จําเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ํากว่าท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 10-20 ได้แก่ ข้าวสาร น้ํามันพืช น้ําตาลทราย และ
ของใช้ประจําวัน และขยายโครงการไปถึง มี.ค.56 ณ เดือนก.พ. 56 มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ 6,887 ราย
5. โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า
จัดตั้งสมาชิกเครือข่าย “อาสาธงฟ้า 1569” สอดส่องดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สะท้อน
ปัญหา ให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบนั มีสมาชิก
เครือข่ายทั่วประเทศ รวม 5,550 คน และเสริมสร้างจริยธรรมทางการค้าให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค อาทิ โครงการ
ตลาดสดดีเด่น (287 ตลาด) โครงการร้านค้าก๊าซหุงต้มชั้นดี (171 ราย) เป็นต้น
นโยบาย 1.11 : ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1. โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร
1.1 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/56 ณ 28 ก.พ.56 โรงสีเปิดรับฝาก
836 โรง และมีโรงสีเปิดจุดรับจํานํานอกพื้นที่ 527 จุด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1.9 ล้าน
ราย ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 10.9 ล้านตัน ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว (22 ก.พ.56)
1.4 แสนล้านบาท
1.2 ติดตาม ตรวจสอบการรับจํานําสินค้าเกษตร สุ่มตรวจสอบโรงสี ตลาดกลาง โกดังกลาง และ
เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 30 จังหวัด ตั้งแต่ ก.ย.55 – ก.พ.56 รวม 1,556
ราย พบการกระทําผิด ดังนี้ 1) การขนข้าวสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2) การสวมสิทธิเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่างทอง และปราจีนบุรี 3) ข้าวขาดบัญชี
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
2. โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56 ณ 28 ก.พ.56 เปิดจุดรับฝาก 616 จุด
ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 5.78 ล้านตัน ธ.ก.ส.จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว (22 ก.พ.56) 8.69
พันล้านบาท
นโยบาย 1.13 : สนับสนุนงานพัฒนาศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม เพื่อการตลาดเชิงพาณิชย์และยกระดับสู่สากล
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมและขยายตลาดโดย
1.1 จัดอบรมการแต้มหมี่สีธรรมชาติแก่กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย จ.ขอนแก่น มีผู้เข้า
อบรม จํานวน 20 คน
1.2 เข้าร่วมงาน Thailand Bestbuys 2012 โดยนําผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจําหน่าย
2. โครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก
โดยสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าและการออกแบบ รวมถึงนําสินค้าสู่ช่องทางตลาดที่เหมาะสม
ได้แก่
2.1 นําสินค้า OTOP กลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้า The 75th
Tokyo International Gift Show Spring 2013 ณ ประเทศญี่ปุ่น
2.2 จัดนิทรรศการแสดงสินค้า OTOP กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิคท้องถิ่นไทย ในงานแสดง
สินค้า Int’l Hotel & Restaurant Show ณ ประเทศญี่ปุ่น
สํานักนโยบายและแผน
กลุ่มติดตามและประเมินผล
มีนาคม 2556

รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงพาณิชย์
ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – เดือนกุมภาพันธ์ 2556
นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี
นโยบายเร่งด่วน
 ดู แ ลราคาสิ น ค้ า อุ ป โภค
บริโภคและราคาพลังงาน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค
และผู้ผลิต

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร
มาตรา 84 (5)

มติคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี

สาระสําคัญ

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
 โครงการดูแลราคาสินค้าและบริการให้มีราคาที่เหมาะสมและ
เป็นธรรม
1. ภารกิจสําคัญ
1.1 เสริมสร้างความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณ โดย
จัดระบบบริหารจัดการเพื่อติดตามราคาและปริมาณ วิเคราะห์
ความเหมาะสมของสินค้าและบริการให้เป็นมาตรฐาน ติดตาม
สถานการณ์ ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อม
ในการแก้ไขปัญหาสินค้าและบริการ
1.2 ตรวจสอบติดตามและป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาส
เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
2. ผลการดําเนินการ
2.1 กําหนดสินค้าและบริการควบคุม จํานวน 43 รายการ
(สินค้า 40 รายการ บริการ 3 รายการ) และสินค้าและบริการ
ที่ ติ ด ตามดู แ ล 225 รายการ (สิ น ค้ า 205 รายการ บริ ก าร
20 รายการ) โดยมีการติดตาม ตรวจสอบราคาและสถานการณ์
ของสินค้าอย่ างสม่ําเสมอเป็นประจํา ทุก วัน ทุก ปั ก ษ์ ทุกเดือ น
เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา
เอาเปรียบผู้บริโภค

8.66

 กรมการค้าภายใน
 สํ านั กจั ดระบบราคา
และปริมาณสินค้า
โทร. 0-2547-5380
 สํ า นั ก ตรวจสอบ
และปฏิบัติการ
โทร. 0-2547-4360

-๔นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี

สาระสําคัญ

การใช้จ่าย

การดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

2.2 ดูแลราคาต้นทาง (ราคา ณ โรงงาน) ให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนและเป็นธรรม โดยแบ่งการกํากับดูแลสินค้าเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มสินค้าที่ต้องใช้วัตถุดิบนําเข้า 2) กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบใน
ประเทศเป็นหลัก 3) กลุ่มสินค้าที่ใช้วัตถุดิบทั้งในประเทศและนําเข้า
และ 4) กลุ่มอาหารสด ซึ่งหากจําเป็นต้องปรับราคา จะพิจารณาให้
ปรั บราคาตามภาระต้ นทุ นที่ เพิ่ มขึ้ นจริ ง สํ าหรั บหมวดอาหารสด
เนื่องจากราคาขึน้ ลงตามฤดูกาล จะมีการตรวจสอบราคาและเข้มงวดใน
การปิดป้ายแสดงราคา รวมทั้งการประกาศราคาแนะนํา
2.3 ดูแลราคาปลายทาง (ราคาจําหน่ายปลีก) โดยติดตาม
ราคาจําหน่ายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต และกําหนดระดับ
ความสําคัญของสินค้าและบริการ ที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเป็น
ประจําทุกเดือน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
(1) Sensitive List (SL) ระดับที่ส่อเค้าว่าจะมีปัญหา
สินค้าที่มีความอ่อนไหวพิเศษ ติดตามราคาและภาวะเป็นประจําทุกวัน
(2) Priority Watch (PWL) ระดับที่เริ่มไม่ปกติ สินค้าที่
ติดตามภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
(3) Watch List (WL) ระดับปกติ สินค้าที่ติดตาม
ภาวะและสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นประจําทุกปักษ์
2.4 กํ าหนดมาตรการในการดู แลราคา โดยออกประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กําหนดมาตรการ
ดูแลราคาให้เป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุน มิให้มีการเอารัด
เอาเปรียบผู้บริโภค ดังนี้
2.4.1 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
มีมติเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 55 เรื่องการกําหนดอัตราลดเพิ่มราคาหัวมัน
สําปะหลังตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการลานมัน
และโรงแป้งปิดป้ายแสดงราคารับซื้อหัวมันสําปะหลังสดและต้องระบุ
เปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่ 25% และอัตราเพิ่มลดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่
รับซื้อให้ชัดเจน ณ สถานที่รับซื้อ โดยให้แสดงราคาต่อหน่วยเป็นกิโลกรัม

ผู้รับผิดชอบ

-๕นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี

สาระสําคัญ

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2.4.2 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
มีมติเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 55 เรื่องการกําหนดอัตราเพิ่มลดราคาหัวมัน
สําปะหลังตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง โดยกําหนดให้ผู้ประกอบการลานมัน
และโรงแป้งปิดป้ายแสดงราคารับซื้อหัวมันสําปะหลังสด และต้องระบุ
เปอร์ เซ็ นต์ เชื้ อแป้ งที่ 25% และอั ตราเพิ่ มลดตามเปอร์ เซ็ นต์
เชื้อแป้งที่รับซื้อให้ชัดเจน ณ สถานที่รับซื้อ โดยให้แสดงราคาต่อหน่วย
เป็นกิโลกรัม
2.4.3 กําหนดมาตรการทางกฎหมายสําหรับสินค้าและ
บริการควบคุม 43 รายการ ได้แก่ (1) การกําหนดราคาจําหน่ายสูงสุด
(2) การปรั บราคาสูงขึ้ นต้องได้ รับอนุญาต (3) การให้แจ้ งปริ มาณ
สถานที่เก็บต้นทุนค่าใช้จ่าย (4) ห้ามมิให้มีการกั กตุน ปฎิเสธการ
จําหน่าย เป็นต้น
2.5 การแก้ ไขปั ญหาน้ํ ามั นปาล์ ม กํ าหนดแนวทางในการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้
(1) ขอความร่วมมือให้สมาคมโรงกลั่นน้ํามันปาล์มและ
สมาชิ กรั บซื้ อน้ํ ามั นปาล์ มดิ บให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการตาม
ช่องทางปกติ (80,000 ตัน) ในราคาตามประกาศที่กําหนด กก. ละ
25 บาท
(2) ให้สมาชิกโรงกลั่นน้ํามันปาล์มซื้อน้ํามันปาล์มดิบจาก
โรงสกัดน้ํามันปาล์มที่ให้ความร่วมมือรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรใน
ราคา กก. ละ 4 บาท ตามโครงการดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจาก
ระบบตลาดตามรายชื่อเป็นอันดับแรก โดยเริ่มรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ
ตั้งแต่ 11 ม.ค.56 เป็นต้นไป และให้รับซื้อน้ํามันปาล์มดิบในปริมาณ
รับซื้อโดยปกติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับซื้อตามโครงการฯ เพิ่มเติม
(3) ขอให้โรงกลั่นน้ํามันปาล์มรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบ จากโรง
สกัดน้ํามันปาล์มตามโครงการฯ จํานวน 1,000 ตัน โดยขอให้ทยอยส่งมอบ
น้ํามันพืชปาล์มให้กรมการค้าภายใน เพื่อจําหน่ายในโครงการธงฟ้า

ผู้รับผิดชอบ

-๖นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี
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กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร
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สาระสําคัญ
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การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ
(ล้านบาท)

(4) ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกส่งสมัยใหม่จําหน่าย
น้ํามันพืชปาล์มในราคาประมาณขวดลิตรละ 38.00-40.00 บาท
เพื่อมิให้มีการจําหน่ายพืชปาล์มในราคาต่ํากว่าราคาที่ควรจะเป็น
2.6 ตรึงราคาจําหน่ายสินค้า โดยขอความร่วมมือผู้ผลิต/
ผู้ ป ระกอบการสิ น ค้ า 7 หมวด ได้ แ ก่ (1) หมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม (2) หมวดใช้ประจําวัน (3) หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์
(4) หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง (5) หมวดวัสดุก่อสร้าง (6) หมวดยารักษา
โรคและเวชภัณฑ์ และ (7) หมวดทั่วไป รวม 140 รายการ คงราคา
จําหน่ายสินค้าเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน จนถึง
สิ้นปี 2555 โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขอความร่วมมือตรึงราคา
จําหน่ายแล้ว กรมการค้าภายในได้มีการติดตามและกํากับดูแลราคา
อย่างใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาถึงความจําเป็นในการขอปรับราคา
ของสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของวัตถุดิบและค่าแรงงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยการผลิตสําคัญให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค
2.7 กํากับดูแลราคาจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับต้นทุน และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค โดย (1) กําหนด
ราคาอาหารปรุงสําเร็จแนะนํา 10 เมนู (2) เพิ่มร้านอาหารธงฟ้า
จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จในราคาจาน/ชาม ละ 25-30 บาท
(3) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้จําหน่ายอาหาร
ปรุงสําเร็จในราคาแนะนํา
2.8 ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
โดยจัดสายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าต่างๆ
เพื่อป้องกันการกักตุนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดย ไม่เป็นธรรม
รวมทั้งตรวจสอบตามคําร้องเรียนของประชาชนผ่านสายด่วน 1569
ของกรมการค้าภายใน ดําเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ผู้รับผิดชอบ

-๗นโยบายรัฐบาล/
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ผลการตรวจสอบ (ณ 28 ก.พ.56) รวมทั้งสิ้น 121,461 ราย
พบผิ ด จํ า นวน 50 ราย เปรี ย บเที ย บปรั บ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
29,200 บาท
3. จํานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศ
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ ทั่วประเทศ
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ปัญหาต้นทุนสินค้าได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้ทั้งจากราคาน้ํามัน วัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ ที่มี
ราคาสูง สภาพภูมิอากาศผันผวนเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อสินค้าที่
ใช้วัตถุดิบการเกษตรเป็นปัจจัยการผลิต ซึ่งกรมการค้าภายในได้มี
การศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนราคาสินค้าทั้งต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เพื่อ
กํากับให้ราคาสินค้าเป็นธรรม สอดคล้องทุกช่วงการผลิต
 โครงการกํากับดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในการซื้อขาย
1. ภารกิจสําคัญ
กํากับ ตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ถูกต้อง เที่ยงตรงและเป็นธรรมในการซื้อขาย
2. ผลการดําเนินการ
ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด ให้มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง ก๊าซแอลพีจี และก๊าซเอ็นจีวี การบรรจุ
ก๊าซให้มีน้ําหนักครบถ้วน และสินค้าหีบห่อให้ถูกต้องได้มาตรฐาน
รวมทั้งตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดในการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อป้องกันการกดราคารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จํานวนรวมทั้งสิ้น
2,128,858 เครื่อง/หีบห่อ (ตรวจสอบให้คํารับรอง 1,700,514 เครื่อง
และตรวจสอบขณะใช้งาน 428,344 เครื่อง/หีบห่อ) พบผิด
จํานวน 10,825 เครื่อง/หีบห่อ (เครื่องชั่งตวงวัด 5,420 เครื่อง
สินค้าหีบห่อ 5,405 หีบห่อ) ดําเนินการยึด ผูกบัตรห้ามใช้ และอายัด

41.61

 กรมการค้าภายใน
 สํานักชั่งตวงวัด
โทร. 0-2547-4355
 สํ านั กกํ ากั บและ
ตรวจสอบเครื่องชั่ง
โทร. 0-2547-4360

-๘นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

 แก้ ปั ญ หาค่ า ครองชี พ
โดยการดูแลราคาสินค้า
และการมีรายได้

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
แห่ง
ราชอาณาจักร

มาตรา 84 (5)

มติคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี

สาระสําคัญ

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
3. จํานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์ ผู้บริโภค/เกษตรกรทั่วประเทศ
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ ทั่วประเทศ
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ไม่มี  โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน
1. ภารกิจสําคัญ
ดําเนินการในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และ
เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคายุติธรรม ต่ํากว่า
ท้องตลาดทั่วไป และเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ
เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
เป็นการกระตุ้นการบริโภค และให้สินค้ามีการหมุนเวียน เกิดการผลิต
การจ้างงานเพิ่มขึ้น ดําเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. ผลการดําเนินการ
2.1 จัดงานธงฟ้า-ราคาประหยัด จําหน่ายสินค้าที่จําเป็นต่อ
การครองชีพของประชาชน ในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ
20-40 จํานวน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนต.ค.55ก.พ.56 จั ดงานรวม 771 ครั้ ง สามารถลดภาระค่ าครองชี พให้
ประชาชนจํานวน 3,293,779 คน คิดเป็นมูลค่า 297.95 ล้านบาท
2.2 จัดงานธงฟ้าเคลื่อนที่เพื่อประชาชน (Mobile Unit)
จําหน่ายสินค้าสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพในราคาต่ํากว่าท้องตลาด
ให้บริการตามแหล่งชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ
ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.-11มี.ค.56)
ณ วันที่ 28 ก.พ.56 ดําเนินการแล้ว จํานวน 518 จุด (เป้าหมาย
600 จุด) สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนจํานวน 82,532 คน
คิดเป็นมูลค่า 12.24 ล้านบาท

143.81

 กรมการค้าภายใน
 สํานักจัดระบบและ
พัฒนามาตรฐานทาง
การค้า
โทร. 0-2547-5384

-๙นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี
ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ วัน/เดือน/
สาระสําคัญ
แห่งราชอาณาจักร
ปี

8 มค. 56

คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ
เห็ นชอบการขยาย
ระยะเวลาการดํ าเนิ น
โครงการฯ ออกไปอี ก
3 เดื อน ถึ ง สิ้ น เดื อ น
มี.ค. 56

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
2.3 รณรงค์/ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเข้าร่วมเป็น
ร้านอาหารธงฟ้า จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จในราคาจาน/ชามละ
25-30 บาท เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารปรุงสําเร็จให้แก่
ผู้บริโภค จํานวน 5,432 ร้าน (ส่วนกลาง 679 ร้าน และส่วนภูมิภาค
4,753 ร้าน) และดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ แนะนํา ให้ร้านอาหาร
ธงฟ้าปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
3. จํานวนผูท้ ี่ได้รับประโยชน์ ประชาชนทั่วประเทศ
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ ทั่วประเทศ ดําเนินการ
ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ไม่มี 1,295.07
 โครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย
1. ภารกิจสําคัญ
1.1 โครงการโชห่ วยช่ วยชาติ “ร้ านถู กใจ” โดยคั ดเลื อก
ร้ านอาหารธงฟ้ าและร้ านค้ าในชุ มชนในกรุ งเทพฯ (50 เขต) และ
7,267 ตําบล ใน 76 จังหวัด โดยดําเนินการ ดังนี้
(1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจําหน่ายอาหารและค่าบริหาร
จัดการในการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็น
(2) ประสานผู้ประกอบการ (Supplier) สนับสนุนสินค้าและ
วัตถุดิบในราคาต่ํากว่าท้องตลาด รวมทั้งจัดทําสินค้า House Brand
จําหน่าย โดยให้การสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการกระจายสินค้า
(3) จัดจ้างบุคลากรวุฒิปริญญาตรี เพื่อติดตามกํากับ
ดูแลการจําหน่ายสินค้าประจําทุกเขตในกรุงเทพฯ และทุกจังหวัด
จํานวน 1,000 คน
(4) ประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 กรมการค้าภายใน
 สํานักจัดระบบราคา
และปริมาณสินค้า
โทร. 0-2547-5380
 สํานักจัดระบบและ
พัฒนามาตรฐานทาง
การค้า
โทร. 0-2547-5384

- ๑๐ นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้อง
มติคณะรัฐมนตรี
กับรัฐธรรมนูญ
สาระสําคัญ
แห่งราชอาณาจักร วัน/เดือน/ปี

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
2. ผลการดําเนินการ
 โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”
ดําเนินการรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ กระจาย
ในชุ มชนต่ างๆ ทั่ วประเทศ เป้ าหมายจํ า นวน 10,000 ร้ า น
(ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 16,000 ราย) โดยได้ยกเลิกร้านถูกใจ
ที่ไม่มีศักยภาพ และได้คัดเลือกร้านถูกใจที่สํารองไว้เข้ามาทดแทน
เพื่ อ จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การครองชี พ ในราคาต่ํ า กว่ า
ท้องตลาดทั่วไป ร้อยละ 10-20 ณ วันที่ 28 ก.พ.56 มีร้านถูกใจ
ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 6,887 ราย ในช่วง
ขยายระยะเวลา (ม.ค.-มี.ค.56) ไม่มีเงินอุดหนุนให้กับร้านถูกใจ
โดยสิ น ค้ า ที่ ป ระชาชนให้ ความสนใจซื้ อเป็ นจํ านวนมาก ได้ แก่
ข้าวสาร น้ํามันพืช น้ําตาลทราย และของใช้ประจําวัน
3. จํานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนทั่วประเทศ
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ ทั่วประเทศ
ดําเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค.55 – มี.ค.56
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
การจั ด เตรี ย มสิ น ค้ า ของผู้ ผ ลิ ต ผู้ จํ า หน่ า ย (Supplier)
บางครั้งล่าช้าส่งผลกระทบต่อการจัดส่งสินค้าให้กับร้านถูกใจไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งได้ประสาน Supplier ในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว
 โครงการเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลและสร้ า งเครื อ ข่ า ย
พันธมิตรในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า
1. ภารกิจสําคัญ
1.1 ส่งเสริมให้มีอาสาธงฟ้า 1569 เพื่อเข้ามามีบทบาท
ในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้าให้เป็นธรรม
1.2 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้จําหน่ายสินค้าในราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต

5.40

 กรมการค้าภายใน
 สํ า นั ก ตรวจสอบ
และปฏิบัติการ
โทร. 0-2547-4360

- ๑๑ นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้อง
มติคณะรัฐมนตรี
กับรัฐธรรมนูญ
สาระสําคัญ
แห่งราชอาณาจักร วัน/เดือน/ปี

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2. ผลการดําเนินการ
2.1 จัดตั้งสมาชิกเครือข่าย “อาสาธงฟ้า 1569” เพื่อเป็น
เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สะท้อนปัญหา ให้ข้อคิดเห็น รวมทั้งเป็น
กระบอกเสียงในการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้กรมการค้าภายใน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไป นักศึกษา สถาบันการศึกษา
ผู้ ค้ าในตลาดสด/ตลาดนั ดชุ มชน ร้ านอาหารธงฟ้ า ปั จจุ บั นมี สมาชิ ก
เครือข่าย ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 5,550 คน (สมาชิกประจํา 550 คน
และสมาชิกอาสาสมัคร 5,000 คน)
2.2 เสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนามาตรฐานทางการค้า
โดยดู แ ลให้ ป ระชาชนผู้ บ ริ โ ภค มี ช่ อ งทางเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า และ
บริการที่เป็นธรรม โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าเข้าร่วมรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค มีการประกอบการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด โดย
ดําเนินโครงการต่าง ๆ ดังนี้
(1) โครงการตลาดสดดีเด่น โดยให้ผู้ค้าในตลาดสดมี
การประกอบการค้าอย่างเป็นธรรม ทั้งด้านราคา การชั่งตวงวัด
และความปลอดภัย มีตลาดเข้าร่วมโครงการ 292 ตลาด
(2) โครงการร้ า นค้ า ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ชั้ น ดี เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการมีการจําหน่ายก๊าซหุงต้ม ให้มีมาตรฐานและบริการ
ที่ดี ในราคาที่ เป็ น ธรรม ปริ ม าณครบถ้ว น ได้ ม าตรฐาน ความ
ปลอดภั ย และมี ก ารปิ ด ป้ า ยราคา เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ
ผู้บริโภค มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๗1 ราย
(3) โครงการสถานีบริการน้ํามันเต็มลิตร เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานี
บริการน้ํามันที่เข้าร่วมโครงการว่า ได้รับปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ครบเต็มจํานวนลิตรที่ซื้อ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,085 ราย

ผู้รับผิดชอบ

- ๑๒ นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้อง
มติคณะรัฐมนตรี
กับรัฐธรรมนูญ
สาระสําคัญ
แห่งราชอาณาจักร วัน/เดือน/ปี

 ยกระดับราคาสินค้าเกษตร มาตรา 84 (6) , (8)
2 ต.ค. 55

คณะรั ฐ มนตรี มี
มติ รั บทราบกรอบ ชนิ ด
ราคา ปริมาณระยะเวลา
วิ ธี ก าร หลั ก เกณฑ์
และเงื่ อ นไข การรั บ
จํ านํ าข้ า ว เ ป ลื อ ก
ปีการผลิต 2555/56

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
(4) โครงการรับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการให้มีระบบการรับประกันคุณภาพสินค้า
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เครื่องซักผ้า
ตู้เย็น ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งประกันรับคืนสินค้า การเปลี่ยนสินค้า
ให้ใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๕2 ราย
3. จํานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนทั่วประเทศ
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ ทั่วประเทศ ดําเนินการ
ตั้งแต่เดือน ต.ค. 55 – ก.ย. 56
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
- ไม่มี  โครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร
 โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
1. ภารกิจสําคัญ
รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้
อนุมัติให้ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56
โดยดําเนินการรับจํานําใบประทวนโดย อคส. และ อ.ต.ก. และรับจํานํา
ยุ้งฉางโดย ธ.ก.ส. เป้าหมายไม่จํากัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจํานํา
(รับจํานําปีละ 2 ครั้ง/แปลง/ราย ไม่แยกนาปีและนาปรัง)
2. ผลการดําเนินการ
ณ วันที่ 28 ก.พ.56 มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน
881 โรง (อคส. 695 โรง อ.ต.ก. 186 โรง) โรงสีเปิดรับฝาก จํานวน
836 โรง (อคส. 664 โรง อ.ต.ก. 172 โรง) และมีโรงสีเปิดจุดรับ
จํานํานอกพื้นที่ 527 จุด (อคส. 446 จุด อ.ต.ก. 81 จุด) ปริมาณรับ
จํานํารวมทั้งสิ้น 10,936,287 ตัน (อคส. 9,001,999 ตัน อ.ต.ก.
1,934,288 ตัน) แยกเป็นข้าวเปลือกเจ้า 6,481,433 ตัน ข้าวเปลือก
หอมมะลิ 3,306,537 ตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัด 479,012 ตัน
ข้าวเปลือกปทุมธานี 24,876 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 644,429 ตัน

154.43

 กรมการค้าภายใน
 สํานักส่งเสริม
การค้าข้าวและพืชไร่
โทร.0-2547-5390

- ๑๓ นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี
ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
วัน/เดือน/ปี สาระสําคัญ
แห่งราชอาณาจักร

20 พ.ย. 55

คณะรั ฐ มนตรี
มีอ นุ มัติ ดํา เ นิ น
โครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง
ปี 2555/56

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3. จํานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์
มี เกษตรกรเข้ าร่ วมโครงการ จํ านวน 1,895,583 ราย
(อคส. 1,584,169 ราย อ.ต.ก. 311,414 ราย) ณ วันที่ 22 ก.พ.56
ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงิน ให้เกษตรกรแล้ว 1,370,150 สัญญา เป็นเงิน
140,166.526 ล้านบาท
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการทั่วประเทศในแหล่งผลิตข้าว ระยะเวลารับ
จํานํา ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.55 – 15 ก.ย.56 ระยะเวลาไถ่ถอน 4
เดือนนับถัดจากเดือนที่รับจํานํา
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
(1) การส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางในระยะแรก
ล่าช้า เนื่องจากมีโกดังกลางเข้าร่วมโครงการฯ จํานวนน้อย
(2) ข้ า วเปลื อ กหอมมะลิ แ ละข้ า วเปลื อ กเหนี ย ว
คุณภาพต่ํา เนื่องจากประสบภาวะฝนทิ้งช่วงทําให้ข้าวขาดน้ํา
ส่งผลให้เกษตรกรได้รับราคาต่ํากว่าที่กําหนดไว้
(3) การออกใบประทวนล่าช้า ในช่วงผลผลิตออกสู่
ตลาดมากในเดือน พ.ย.-ธ.ค.55 เนื่องจากระบบล่ม ซึ่งได้มีการ
แก้ไขปัญหาแล้ว
 โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56
1. ภารกิจสําคัญ
รั ฐ บาลโดยคณะกรรมการนโยบายมั น สํ า ปะหลั ง ได้
เห็นชอบให้ดําเนินโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ปี 2555/56
โดยวิธีการรับจํานํา เป้าหมายปริมาณหัวมันสด 10 ล้านตัน ราคา
รับจํานําหัวมันสด (เชื้อแป้ง 25%) เดือน ธ.ค.55 กก. ละ 2.60
บาท ปรับเพิ่มเดือนละ 0.05 บาท/กก. เป็น กก. ละ 2.75 บาท
ในเดือน มี.ค.56

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)

 กรมการค้าภายใน
 สํานักส่งเสริม
การค้าข้าวและพืชไร่
โทร.0-2507-5617

- ๑๔ นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี

สาระสําคัญ

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ
(ล้านบาท)

2. ผลการดําเนินการ
ณ วันที่ 28 ก.พ.56 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 651 ราย
(ลานมัน 596 ราย โรงแป้ง 55 ราย) เปิดจุดรับฝากแล้ว 616 ราย
(ลานมัน 564 ราย โรงแป้ง 52 ราย) ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น
5,777,438 ตัน (ลานมัน 3,576,190 ตัน โรงแป้ง 2,201,248 ตัน)
และดําเนินการรับจํานําโดยโรงงานเอทานอล (4 ราย) ปริมาณรับจํานํา
หัวมันสด 25,216.952 ตัน
3. จํานวนผู้ทไี่ ด้รับประโยชน์ มีเกษตรกรในแหล่งผลิตเข้าร่วม
โครงการ จํานวนใบประทวน 208,824 ใบ (ลานมัน 96,419 ใบ
โรงแป้ง 112,405 ใบ) ณ วันที่ 22 ก.พ. 56 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้
เกษตรกรแล้ว 63,918 สัญญา เป็นเงิน 8,687.285 ล้านบาท
4. พื้นที่และระยะเวลาในการดําเนินการ
ดําเนินการรับจํานํามันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัดแหล่งผลิต
48 จังหวัด ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.55–31 มี.ค.56
5. ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่สําคัญ
(1) การจัดทําสัญญาและการเปิดจุดรับจํานํามีความล่าช้า
ในช่วงเริ่มโครงการฯ (2) ผู้ประกอบการลานมัน โรงแป้ง ขอให้
ทบทวนอัตราและค่าใช้จ่ายการแปรสภาพและค่าขนส่งเข้าเก็บใน
โกดังกลาง (3) จุดรับจํานําไม่เพียงพอ (4) เกษตรกรไม่ได้รับความ
เป็นธรรมจากการหักสิ่งเจือปน (5) ผู้ประกอบการส่งมอบผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลัง (มันเส้นและแป้งมัน) เข้าเก็บในโกดังกลางล่าช้า ซึ่ง
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

- ๑๕ นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี
- สนับสนุนการพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการ
สร้างเอกลักษณ์และการ
ผลิตสินค้าในท้องถิ่น
- สนับสนุนภารกิจของ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน
การผลิตงานศิลปหัตถกรรม
อันทรงคุณค่า

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร
มาตรา 84

มติคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี

สาระสําคัญ

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศลิ ปาชีพและศิลปหัตถกรรม
เพื่อการตลาดเชิงพาณิชย์และยกระดับสูส่ ากล
1. ภารกิจสําคัญ
1.1 การเสริมสร้างองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรม (Craft
and Cultural Research)
1.2 ก า ร เ พิ่ ม ส ม ร ร ถ น ะ แ ล ะ พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ง า น
ศิลปหัตถกรรม (Incubation and Business Development)
1.3 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปหั ต ถกรรม (Product
Development)
1.4 การขยายตลาดงานศิ ล ปหั ต ถกรรม (Market
Expansion)
1.5 การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. ผลการดําเนินการ
2.1 จัดอบรมการแต้มหมี่สีธรรมชาติแก่ก ลุ่มทอผ้าไหม
มัดหมี่บ้านหัวฝาย ตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2555 ผู้เข้าอบรม จํานวน
20 คน โดยนําเสนอชนิดของวัตถุดบิ ที่ให้สีกระบวนการย้อม อาทิ
ใช้ พื ช ในท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง วั ช พื ช เป็ น ตั ว ให้ สี ได้ แ ก่ ดอกเพกา
(ลิ้นฟ้า) (สีเหลืองอ่อน ) เปลือกเพกา ใช้กระบวนการย้อมเย็น
แทนการย้อมร้อน ใช้ตัวช่วยในการติดสีซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติ
ได้ แ ก่ เกลื อ มะขามเปี ย ก และ โคลน ซึ่ ง ผ้ า ไหมแต้ ม หมี่ สี
ธรรมชาติ ที่ ไ ด้ ศ.ศ.ป. จะนํ า ไปพั ฒ นาต่ อ โดยแปรรู ป เป็ น
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Craft) ต่อไป
2.2 เข้าร่วมงาน Thailand Bestbuys 2012 ระหว่าง
วันที่ 14-23 ธ.ค.55 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนํา
ผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจําหน่าย

งบประมาณ
(ล้านบาท)
จํานวน
0.193
ล้านบาท

ผู้รับผิดชอบ
 ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ

- ๑๖ -

นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี

สาระสําคัญ

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
20,000,000 กรมส่งเสริมการค้า
 โครงการพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อการส่งออก
ระหว่างประเทศ
(77 สินค้าจากรากหญ้าสู่สากล)
(สํานักพัฒนาการค้า
1 ภารกิจสําคัญ
และธุรกิจไลฟ์สไตล์)
เสริ มสร้ างองค์ ความรู้ ด้ านการพั ฒนาสิ นค้ า และการสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP รวมทั้ง นําสินค้า OTOP
ของไทยสู่ช่องทางตลาดที่เหมาะสม โดยมีรูปแบบและคุณภาพที่ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ได้ดําเนินกิจกรรม
ดังนี้
1.1 นําสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในงานแสดง
สินค้า The 75th Tokyo International Gift Show Spring 2013
ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย
ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้คัดเลือกสินค้า OTOP และ SMEs ในกลุ่มไลฟ์สไตล์
จํานวน 28 ราย (สินค้า ประมาณ 266 รายการ) ซึ่งมีสินค้าที่มีการ
ออกแบบและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่น เข้า
ร่วมจัดแสดงงาน
ทั้งนี้ผลจากการเข้าร่วมงานปรากฏว่าสินค้า OTOP ของไทย
ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นในกลุ่มห้างสรรพสินค้า โรงแรม
บริษัทรับจัดงานนักจัดสวน นักออกแบบตกแต่งภายใน จํานวนมาก
1.2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานสินค้า OTOP ที่คัดเลือกจากกลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิคท้องถิ่นของไทย ในงานแสดงสินค้า Int'l
Hotel & Restaurant Show โดยประเทศญีปุ่นจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1922 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กรุงโตเกียว

- ๑๗ นโยบายรัฐบาล/
การสัง่ การของ
นายกรัฐมนตรี

ความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักร

มติคณะรัฐมนตรี

วัน/เดือน/ปี

สาระสําคัญ

การใช้จ่าย
การดําเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(ล้านบาท)
ปัญหา/อุปสรรค
1. ผู้ประกอบการ OTOP แต่ละราย มีพื้นฐานและศักยภาพที่
แตกต่างกันทั้งด้านการผลิต และการตลาด ส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตอยู่ใน
ส่วนภูมิภาค บางครั้งเกิดปัญหาเรื่องการประสานงาน การใช้เวลานาน
เกินไปในการผลิตสินค้า และการจัดส่งสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
2. ผู้ประกอบการบางส่วนไม่เห็นความสําคัญในการพัฒนาสินค้า
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เมื่อได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ขอสละ
สิทธิเข้าร่วมโครงการ หรือยกเลิกการเข้าร่วมการพัฒนาสินค้ากะทันหัน
ระหว่างโครงการ
แนวทางแก้ไข
1. ในส่วนของการพัฒนาสินค้า เสนอให้มีผู้ประกอบการที่มี
สินค้ารูปแบบเดียวกันรวมกลุ่มกัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ
2. การดําเนินโครงการควรกําหนดกฎเกณฑ์หรือบทลงโทษ
เพิ่มเติมกรณีที่ผู้ประกอบการขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการโดยไม่แจ้ง
เหตุผลหรือความจําเป็น ให้กรมฯ ล่วงหน้า

กระทรวงพาณิชย์
มีนาคม 2556

