อธิบดี สถ. เปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จากัด (มหาชน) โดยมีนายธีรพันท์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กล่าวต้อนรับ นายวทัญญู วิสุทธิโกศล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซนเตอร์ จากัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือ
ในการดาเนินโครงการฯ และมีน ายดุษฎี สุ วัฒวิตยากร นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายธีร ยุทธ สาราญทรัพย์ ท้องถิ่นจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
และผู้บ ริห ารองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ในพื้น ที่ เข้า ร่ว มเป็น เกีย รติใ นพิธีเ ปิด โครงการฯ ณ HomePro สาขาหัว หิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณด้านหน้ามาร์เก็ตวิลเลจหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า การดาเนินโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการ
ที่ รั ฐ บาลให้ ค วามส าคั ญ ในการเพิ่ ม โอกาส เพิ่ ม อาชี พ เพิ่ ม รายได้ บ นวิ ถี พ อเพี ย ง โดยการเพิ่ ม พื้ น ที่ และหาพื้ น ที่ ใ หม่
ให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร รวมถึงผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ให้ได้มีพื้นที่ค้าขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการดาเนินการครั้งนี้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)(HomePro)
ในการสนั บสนุ นพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ าย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคของการดาเนิน
โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ สุดยอดของดีวิถีท้องถิ่น ที่จะมีผู้ประกอบการนาสินค้าอุปโภค และบริโภค
เข้าร่วมจาหน่ายมากกว่า 100 รายการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุดยอดผ้าไทย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงสร้างสรรค์ ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม ปรับปรุงคุณภาพ และเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะการแสดงและประณีตศิลป์ อันเป็นมรดก
ทางวัฒ นธรรมของชาติใ ห้ ฟื้ น คื น มา ซึ่ ง นั บ เป็ น ความภาคภูมิ ใ จและซาบซึ้ ง ในน้ าพระราชหฤทัย ในพระมหา กรุ ณาธิ คุ ณ
ที่มีต่อประชาชนคนไทย ตลอดจนนามาซึ่งความชื่นชมยกย่องจากทั่วโลกได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สมุนไพร ผักสวนครัว และผลิตภัณฑ์จากยางพารา จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นอันดีในการบูร ณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
และเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแนวทางประชารัฐด้วย
(มีต่อหน้า 2)

-2ส าหรั บ โครงการตลาดประชารั ฐ ท้ อ งถิ่ น สุ ข ใจ สุ ด ยอดของดี วิ ถี ท้ อ งถิ่ น ครั้ ง นี้ ได้ คั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ์ที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเผยแพร่สุดยอดของดี ในแต่ละท้องถิ่น สร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน
เกิดการลดต้นทุนทางการตลาดอย่างเหมาะสม โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วงงาน ช่วงแรกคือ ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561
ในประเภทสินค้าสุดยอดผ้าไทยของพื้นที่ต่างๆ และช่วงที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 ในประเภทสินค้าผักสวนครัว
และสมุนไพรในท้องถิ่น
นายสุทธิพงษ์ได้ดล่าวขอบคุณ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (HomePro) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองหัวหิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ ดาเนินการ
ในครั้งนี้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ และขอให้ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ค้าขาย
เกษตรกร รักษาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน รวมถึงขอให้ช่วยกันรักษาภูมิปัญญาของผ้าไทยต่อไป
และทางด้ า นนายคุ ณ วุ ฒิ ธรรมพรหมกุ ล กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท โฮม โปรดั ก ส์ เซ็ น เตอร์ จ ากั ด (มหาชน)
ได้กล่าวขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ได้ให้โอกาสภาคเอกชน ได้เข้ามาเป็น ส่วนหนี่งของการเป็นภาคีเครือข่ายนี้
ซึ่งบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนพื้นที่ อุปกรณ์ในการจัดงาน
รวมทั้ง ค่า สาธารณูป โภคทั้ งหมด และที่ ส าคั ญคื อได้เ ป็นส่ ว นหนึ่ งในการสานต่อ นโยบายของรัฐ บาลให้ เกิ ดเป็ นรู ปธรรม
ได้ร่วมกันเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในรูปแบบประชารัฐ

ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

