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“มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย#โรคหัวใจ

  นายเฉลิม  วงษ#ไพร  นายกองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี 
สมาชิกสภาองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  หัวหน0าส-วนราชการ  ร-วมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพศูนย#โรคหัวใจและเคร่ืองมือแพทย#  จํานวน 
เจ็ดหม่ืนห0าพันบาทถ0วน)  ให0กับ  นายแพทย#อนันต#  กมลเนตร  ผู0อํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี  โดยมี  
นายบัณฑิตย#  เทวีทิวารักษ#  ผู0ว-าราชการจังหวัดสระบุรี
 

----------------------------------------------------------------
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มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย#โรคหัวใจ

นายเฉลิม  วงษ#ไพร  นายกองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  พร0อมด0วยคณะผู0บริหาร
สมาชิกสภาองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  หัวหน0าส-วนราชการ  ร-วมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพศูนย#โรคหัวใจและเคร่ืองมือแพทย#  จํานวน 67,675,000.- บาท  (หกสิบเจ็ดล0านหกแสน

ให0กับ  นายแพทย#อนันต#  กมลเนตร  ผู0อํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี  โดยมี  
นายบัณฑิตย#  เทวีทิวารักษ#  ผู0ว-าราชการจังหวัดสระบุรี  เปBนประธานในพิธีฯ   

---------------------------------------------------------------------------

 

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย#โรคหัวใจ” 

พร0อมด0วยคณะผู0บริหาร 
สมาชิกสภาองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  หัวหน0าส-วนราชการ  ร-วมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ

หกสิบเจ็ดล0านหกแสน 
ให0กับ  นายแพทย#อนันต#  กมลเนตร  ผู0อํานวยการโรงพยาบาลสระบุรี  โดยมี   

----------- 
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" โครงการหน-วยบําบัดทุกข# บํารุงสุข 

  นางรัชนี  บางหลวง  รองปลัดองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  
พนักงานเจ0าหน0าท่ีในสังกัดองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี 
ของประชาชน  ตามโครงการ “หน-วยบําบัดทุกข# บํารุงสุข สร0างรอ
2560  ณ  องค#การบริหารส-วนตําบลเขาวง  หมู-ท่ี 
บริโภคไปมอบแก- คนชรา ผู0ยากไร0  จํานวน 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีตามโครงการ “กฎหมายสัญจร ผ-อนทุกข# เติมสุข ประชาชนสระบุรี
ประชาสัมพันธ#เอกสารตามพระราชบัญญัติข0อมูลข-าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก
 

----------------------------------------------------------------
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หน-วยบําบัดทุกข# บํารุงสุข สร0างรอยยิ้มให0ประชาชน จังหวัดสระบุรี 

นางรัชนี  บางหลวง  รองปลัดองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  พร0อมด0วยข0าราชการ
ในสังกัดองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี ร-วมประชุมรับฟKงการแก0ไขปKญหาความเดือ

หน-วยบําบัดทุกข# บํารุงสุข สร0างรอยย้ิมให0ประชาชน"  
องค#การบริหารส-วนตําบลเขาวง  หมู-ท่ี 2  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

จํานวน 100 ชุด  และจัดเจ0าหน0าท่ีร-วมรับฟKงปKญหาคว
กฎหมายสัญจร ผ-อนทุกข# เติมสุข ประชาชนสระบุรี

ประชาสัมพันธ#เอกสารตามพระราชบัญญัติข0อมูลข-าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก

------------------------------------------------------------------- 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

 

จังหวัดสระบุรี " 

พร0อมด0วยข0าราชการ 
ร-วมประชุมรับฟKงการแก0ไขปKญหาความเดือดร0อน

 เม่ือวันท่ี  23 พฤศจิกายน 
จังหวัดสระบุรี  โดยนําเคร่ืองอุปโภค

ชุด  และจัดเจ0าหน0าท่ีร-วมรับฟKงปKญหาความต0องการ 
กฎหมายสัญจร ผ-อนทุกข# เติมสุข ประชาชนสระบุรี” พร0อมเผยแพร- 

ประชาสัมพันธ#เอกสารตามพระราชบัญญัติข0อมูลข-าวสารของราชการและตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก 
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“พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เน่ืองในวันคล0ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันชาติ  และวันพ-อแห-งชาติ 

  นายเฉลิม  วงษ#ไพร  นายกองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  พร0อมด0วย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  หัวหน0าส-วนราชการ  ข0าราชการ
พนักงานเจ0าหน0าท่ีในสังกัด  ร-วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปBนพระราชกุศลแด-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เน่ืองในวันคล0ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันช
โดยมี  นายบัณฑิตย#  เทวีทิวารักษ#  ผู0ว-าราชการจังหวัดสระบุรี
ณ  วัดศาลาแดง  ตําบลปากเพรียว  อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 
 

----------------------------------------------------------
 

       

SARABURIPAO.NEWS 
on and Communication Newsleter  สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด

2560   เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560   

พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เน่ืองในวันคล0ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันชาติ  และวันพ-อแห-งชาติ 5 ธันวาคม 

นายเฉลิม  วงษ#ไพร  นายกองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  พร0อมด0วย
นางสาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  หัวหน0าส-วนราชการ  ข0าราชการ
พนักงานเจ0าหน0าท่ีในสังกัด  ร-วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปBนพระราชกุศลแด-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เน่ืองในวันคล0ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันชาติ  และวันพ-อแห-งชาติ
โดยมี  นายบัณฑิตย#  เทวีทิวารักษ#  ผู0ว-าราชการจังหวัดสระบุรี  เปBนประธานในพิธีฯ  เม่ือวันท่ี 
ณ  วัดศาลาแดง  ตําบลปากเพรียว  อําเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  

-------------------------------------------------------------------------------

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ธันวาคม 2560” 

นายเฉลิม  วงษ#ไพร  นายกองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  พร0อมด0วย นายสุจิน บุญมาเลิศ 
นางสาวนิภา ประชีพฉาย  รองปลัดองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  หัวหน0าส-วนราชการ  ข0าราชการ 
พนักงานเจ0าหน0าท่ีในสังกัด  ร-วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปBนพระราชกุศลแด-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

าติ  และวันพ-อแห-งชาติ 
เปBนประธานในพิธีฯ  เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2560 

--------------------- 
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 “ WORLD AIDS DAY 

  
  นายองอาจ  วงษ#ประยูร  รองนายกองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  เปBนประธานในพิธีเปVด
โครงการอบรมให0ความรู0ในการปWองกันและแก0ไขปKญหาโรคเอดส#และโรคติดต-อทางเพศสัมพันธ#  ซึ่งองค#การบริหาร
ส-วนจังหวัดสระบุรี  ร-วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  และศูนย#ศึกษาโรคเอดส#สระบุรี  จัดทําขึ้นเพ่ือ
สร0างความรู0  ความเข0าใจในการปWองกัน  โดยมีนักเรียน  นักศึกษา  เข0ารับการอบรมในรุ-นท่ี 
เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2560  และเม่ือวันท่ี  
ส-วนจังหวัดสระบุรี เปBนประธานในพิธีเปVดโครงการฯ   โดยมีแกนนําชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
กํานัน ผู0ใหญ-บ0าน  เข0ารับการอบรมในรุ-นท่ี 
ส-วนจังหวัดสระบุรี  

------------------
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WORLD AIDS DAY  วันเอดส#โลก 1 ธันวาคม 2560

นายองอาจ  วงษ#ประยูร  รองนายกองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  เปBนประธานในพิธีเปVด
โครงการอบรมให0ความรู0ในการปWองกันและแก0ไขปKญหาโรคเอดส#และโรคติดต-อทางเพศสัมพันธ#  ซึ่งองค#การบริหาร

ร-วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  และศูนย#ศึกษาโรคเอดส#สระบุรี  จัดทําขึ้นเพ่ือ
สร0างความรู0  ความเข0าใจในการปWองกัน  โดยมีนักเรียน  นักศึกษา  เข0ารับการอบรมในรุ-นท่ี 

และเม่ือวันท่ี  6  ธันวาคม  2560  นายสุจิน  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค#การบริหาร
ส-วนจังหวัดสระบุรี เปBนประธานในพิธีเปVดโครงการฯ   โดยมีแกนนําชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
กํานัน ผู0ใหญ-บ0าน  เข0ารับการอบรมในรุ-นท่ี 2   จํานวน  220  คน  ณ  ห0องประชุมสัมมนาองค#การบริหาร

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 จดหมายข/าว 

สํานักปลัดองค*การบริหารส/วนจังหวัด 

2560 ” 

นายองอาจ  วงษ#ประยูร  รองนายกองค#การบริหารส-วนจังหวัดสระบุรี  เปBนประธานในพิธีเปVด 
โครงการอบรมให0ความรู0ในการปWองกันและแก0ไขปKญหาโรคเอดส#และโรคติดต-อทางเพศสัมพันธ#  ซึ่งองค#การบริหาร 

ร-วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  และศูนย#ศึกษาโรคเอดส#สระบุรี  จัดทําขึ้นเพ่ือ 
สร0างความรู0  ความเข0าใจในการปWองกัน  โดยมีนักเรียน  นักศึกษา  เข0ารับการอบรมในรุ-นท่ี 1 จํานวน 330 คน 

น  บุญมาเลิศ  รองปลัดองค#การบริหาร 
ส-วนจังหวัดสระบุรี เปBนประธานในพิธีเปVดโครงการฯ   โดยมีแกนนําชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  

ณ  ห0องประชุมสัมมนาองค#การบริหาร 
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  เม่ือวันท่ี  5  ธันวาคม  
นายอานันท# ปKนยารชุน  ดร.อาทิตย# อุไรรัตน# 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร#  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร# 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ#  ตัวแทนภาคเอกชน
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพ่ือตักบาตรข0าวใหม-ถวายพ-อหลวง รัชกาลท่ี 
เข0าเฝWารอคอยร-วมตักบาตรด0วยข0าวใหม-เปBนจํานวนมาก

  นายอานันท# ปKนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล-าวถึงงานเทศกาลข0าวใหม-เปBนการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับการทํานาปลูกข0าวมิให0เลือนหายจากสังคมการเกษตร รวมถึงการอนุรักษ#พันธุ#ข0าวพ้ืนเมือง
โบราณของไทยมิให0สูญหายไปตามกาลเวลา
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“เทศกาลข0าวใหม-” 

 2560  เวลา 7.00  น.  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
อาทิตย# อุไรรัตน#  นายธีรยุทธ บุญมี และอธิการบดีจุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร#  มหาวิทยาลัยรังสิต  ผู0แทนกระทรวงมหาดไทย 
ตัวแทนภาคเอกชน  และตัวแทนชาวนาทุกภาคเข0าเฝWาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพ่ือตักบาตรข0าวใหม-ถวายพ-อหลวง รัชกาลท่ี 
เข0าเฝWารอคอยร-วมตักบาตรด0วยข0าวใหม-เปBนจํานวนมาก  

นายอานันท# ปKนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล-าวถึงงานเทศกาลข0าวใหม-เปBนการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับการทํานาปลูกข0าวมิให0เลือนหายจากสังคมการเกษตร รวมถึงการอนุรักษ#พันธุ#ข0าวพ้ืนเมือง
โบราณของไทยมิให0สูญหายไปตามกาลเวลา  คณะกรรมการเครือข-ายวัฒนธรรมข0าว จึ

 จดหมายข/าว 
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และตัวแทนชาวนาทุกภาคเข0าเฝWาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพ่ือตักบาตรข0าวใหม-ถวายพ-อหลวง รัชกาลท่ี 9  โดยมีประชาชน 
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คณะกรรมการเครือข-ายวัฒนธรรมข0าว จึงริเร่ิมการสร0างความร-วมมือ 
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กับทุกภาคส-วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน องค#กรทางศาสนา ภาคประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมเทศกาล                        
ข0าวใหม-  โดยในกิจกรรมจะมีงานในลักษณะต-าง ๆ  เช-น  ตักบาตรข0าวใหม-  เทศกาลกินข0าวใหม- สัปดาห#บุญ 
ข0าวใหม-  ตลอดจนการจําหน-ายผลิตภัณฑ#ข0าวใหม-ของเกษตรกร เปBนต0น  

  หลังจากตักบาตรคณะผู0แทนเครือข-ายได0เข0าสนทนากับสมเด็จพระสังฆราช ทรงซักถามเร่ืองข0าว
สายพันธุ#ต-าง ๆ โดยละเอียด โดยมีชาวนาเปBนผู0ถวายคําตอบ จากน้ันทรงมีพระดํารัสถึงข0าวปV`นแก0วว-า เคยได0รับ
รางวัลยอดเย่ียมของโลก 2 ปaซ0อน คงต0องรักษาพันธุ#ข0าวน้ีไว0ให0เปBนคุณค-าของวัฒนธรรมไทย อยากให0มีการปลูก
อย-างแพร-หลาย ข0าวหอมนครชัยศรีก็เช-นกัน และทรงพระดํารัสถามถึงข0าวพันธุ#วัดประดู-ท่ีราชบุรียังมีอยู-ไหม                  
ใครปลูกบ0าง ขอให0ช-วยกันหามาปลูกเยอะๆ 

  นอกจากน้ีทรงพระดํารัสถึงการตั้งช่ือข0าวว-า ใช0ศัพท#วิชาการไป ไม-ได0บ-งบอกอะไร น-าจะระบุแหล-ง
ผลิตข0าวให0เปBนช่ือทางภูมิศาสตร#และประวัติศาสตร# เช-น ข0าวหอมปะทิว ข0าวหอมสุรินทร# สมเด็จยังทรงสนับสนุน
การยกระดับข0าวให0มีคุณค-าทางวัฒนธรรมท่ีอยู-กับคนไทยมาตลอด สิทธิบัตรข0าวไทยให0ยังเปBนของไทยอยู- เทศกาล
ข0าวใหม-ก็เปBนส่ิงท่ีดี เพราะจะได0ช-วยกระตุ0นความสนใจของคนท่ัวไป   

  ส-วนตัวแทนชาวนาได0กล-าวถึงความรู0สึกหลังจากได0ร-วมทําบุญตักบาตรข0าวใหม-และเข0าเฝWาสมเด็จ
พระสังฆราชเปBนการเฉพาะ  เช-น  นางวรรณทิภา ปKญญากร  หรือแม-ครูดี เกษตรกรจังหวัดลําพูน อายุ 67 ปa    
รู0สึกตื้นตัน สุขใจ มีความสุขมาก สมกับท่ีเดินทางน่ังรถทัวร#มาท้ังคืนจากจังหวัดลําพูน และได0พูดถึงวิถีครอบครัว
ของตนเองว-า  “ข0าวใหม-บาตรแรกเม่ือได0มาก็จะหุงให0บิดา มารดาได0รับประทานก-อน จากน้ันจะหุงถวายพระ     
และให0วัด 1 กระสอบ”  อันเปBนวิถีของครอบครัวและอยากรณรงค#ให0คนหันมากินข0าวใหม-มากขึ้น เพ่ือชาวนา
สามารถขายข0าวได0เร็ว ไม-ค0างปa ซึ่งต0องอาศัยผู0บริโภคร-วมด0วยช-วยกัน 

  ส-วน นายบุญส-ง มาตรขาว ตัวแทนชาวนาจาก จ.ยโสธร กล-าวว-า รู0สึกภูมิใจท่ีวันหน่ึงในชีวิตได0มี
โอกาสได0เข0ามาใกล0ชิดกับพระผู0ใหญ- สมเด็จพระสังฆราช เปBนบุญของชาวนา ในฐานะท่ีเปBนตัวแทนของชาวนา 
เปBนแกนนําชาวนา เราได0เอาส่ิงท่ีเราทําดีท่ีสุดในชีวิตชาวนา เกษตรอินทรีย#หรือเกษตรไร0สารพิษ  ถือว-าได0เอาส่ิงดี
ดีท่ีเราทําได0มาถวายท-าน ถือว-าเปBนบุญของชาวนา ดีใจและภาคภูมิใจท่ีมีโอกาสได0มาเข0าร-วมกิจกรรมในวันน้ี 
และนางนันทา ประสารวงษ# จากคลองโยง-ลานตากฟWา นครชัยศรี นครปฐม กล-าวว-า ท่ีเราทําเปBนข0าวพ้ืนบ0าน 
อยากอนุรักษ#พันธุ#เก-า เปBนการย0อนวิถีชีวิตของรากเหง0า นายชัยทัต ล้ิมตระกูล ตัวแทนชาวนาชุมพร กล-าวว-า                    
มีความปลาบปล้ืมเปBนอย-างย่ิงท่ีได0ใส-บาตรท-านสังฆราช ทรงเมตตารับบิณฑบาต แม0ฝนตกท-านก็ให0พวกเราได0
ทําบุญกุศลในคร้ังน้ี รวมถึง ณฐา ชัยเพชร  ตัวแทนชาวนาสงขลา ก็รู0สึกภาคภูมิใจในอาชีพชาวนา และดีใจท่ีคน
หันมาสนใจรู0เร่ืองของข0าวใหม- 

  ทางด0านกรมส-งเสริมการปกครองท0องถิ่น  ได0จัดโครงการช-วยอนุรักษ#ข0าวพันธุ#พ้ืนเมือง รวมตัว
ท0องถิ่นจัดงานเทศกาลข0าวใหม-ท่ัวประเทศ เแสวงหาพ้ืนท่ีให0ผู0ค0า ร-วมเดินหน0า “ตลาดประชารัฐ ท0องถิ่นสุขใจ”  
โดย  นายสุทธิพงษ#  จุลเจริญ อธิบดีกรมส-งเสริมการปกครองท0องถิ่น เปVดเผยว-า กรมส-งเสริมการปกครองท0องถิ่น 
ร-วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ#พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการส-งเสริม สนับสนุน และสร0างความร-วมมือขององค#กรปกครองส-วนท0องถิ่น
ร-วมกับภาครัฐ วิชาการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและผู0ท่ีเก่ียวข0อง ร-วมจัดงานเทศกาลข0าวใหม-ท่ัวประเทศ  
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  "เพ่ือส-งเสริมการอนุรักษ#ข0าวพันธุ#พ้ืนเมืองให0ทุกคนได0เห็นคุณค-า ประเพณี วัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
กับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา รวมถึงให0คนในสังคมเห็นคุณค-าของชาวนา รวมท้ังข0าวใหม-ท่ีมีรสชาติหอมอร-อย
เปBนพิเศษ และช-วยกันอนุรักษ#พันธุกรรมข0าว ซึ่งแต-ละท0องถิ่นมีความหลากหลาย มีรสชาติท่ีหลากหลาย มีคุณค-า 
เช-น ข0าวหอมนครชัยศรี ข0าวหอมปทุม ข0าวหอมนิล พญาลืมแกง ข0าวสังข#หยด เปBนต0น"  
  กรมส-งเสริมการปกครองท0องถิ่น  ได0ขอให0องค#กรปกครองส-วนท0องถิ่น จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร
ข0าวใหม- เพ่ือถวายเปBนพระราชกุศลแด-พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร                      
จัดแสดงนิทรรศการสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวนา เผยแพร-พันธุ#ข0าวไทย รวมถึงจัดกิจกรรมฟbcนฟู สร0างสํานึก            
ถึงคุณค-าข0าวไทย เช-น สาธิตการดํานา เก่ียวข0าว สีข0าว  

  นอกจากน้ี กรมส-งเสริมการปกครองท0องถิ่น ยังได0รับความอนุเคราะห#และความปรารถนาดีจาก
ธนาคารไทยพาณิชย# ท่ีกรุณาร-วมกับกรมส-งเสริมการปกครองท0องถิ่น จัดงาน “ตลาดประชารัฐ ท0องถิ่นสุขใจ”   
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย# สํานักงานใหญ- ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ซึ่งได0เปVดโอกาสให0เกษตรกร       
มีช-องทางสร0างรายได0เพ่ิมขึ้น ด0วยการเปVดพ้ืนท่ีให0เกษตรกรชาวชนบทได0มีโอกาสนําสินค0ามาพบผู0บริโภคในเมือง
หลวงโดยไม-เสียค-าใช0จ-ายใดๆ โดยมีสินค0าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคายุติธรรมมาจําหน-ายโดยผู0ผลิตรวมท้ังข0าว
ใหม-มากถึง 200 รายการ และภายในงาน จะมีการนําข0าวใหม-พันธุ#ต-างๆ จากชาวนา มาวางจําหน-ายด0วยเช-นกัน  

  นายสุทธิพงษ# กล-าวท้ิงท0ายว-า ตลาดประชารัฐ ท0องถิ่นสุขใจน้ี เปBนตลาดท่ีกระทรวงมหาดไทย                 
ได0มอบหมายให0กรมส-งเสริมการปกครองท0องถิ่นดําเนินการ และปKจจุบันมีผู0มาลงทะเบียนเข0าร-วม “ตลาดประชารัฐ  
ท0องถิ่นสุขใจ” จํานวน 26,001 รายแล0ว ซึ่งทางองค#กรปกครองส-วนท0องถิ่นจะดําเนินการจัดหาพ้ืนท่ีให0ผู0ค0าเหล-าน้ี 
ได0ค0าขายตามความประสงค# โดยจะแบ-งเปBน 2 รูปแบบ คือ จัดหาพ้ืนท่ีของตลาดองค#กรปกครองท0องถิ่นและ
เอกชนให0ขายของเปBนประจํา รวมถึงจะขอความร-วมมือจากบริษัทขนาดใหญ-  ในการร-วมอนุเคราะห#ให0นําผู0ค0า     
รายใหม- หรือกลุ-มเกษตรกรผู0มีความสามารถในการผลิต ให0มีโอกาสได0มาพบปะกับผู0บริโภคอย-าง เฉกเช-น  
ท่ีธนาคารไทยพาณิชย# ได0จัดทํา  
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