ฉบับที่ 158/2559

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

กระทรวงการคลังเตรียมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุ งเกษม
“คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้ างชีวติ เสริมสร้ างเศรษฐกิจมั่นคง”
_________________________
นายอํานวย ปรี มนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุ งเกษม ให้เป็ นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงและ
จําหน่ายสิ นค้า ณ ตลาดคลองผดุงกรุ งเกษม ระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน “คลังพัฒนา
ชาติ ตลาดคลองผดุงสร้ างชีวติ เสริ มสร้ างเศรษฐกิจมั่นคง” กระทรวงการคลังได้ให้ความสําคัญกับการจัดงาน
ครั้งนี้ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายถือเป็ นช่ วงเวลาสําคัญของคนทั้งชาติ โดยได้มีการ
น้อมนําแนวคําสอน และพระราชดําริ ต่างๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้เป็ น
แนวทาง โดยเฉพาะเรื่ องการออม ซึ่งเป็ นพระราชดําริ ที่มีความสอดคล้องกับงานของกระทรวงมากที่สุด
สําหรับเราชาวไทยแล้ว ถือเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านได้ทรง
ปลูกฝังนิ สัยรักการออมให้ประชาชนชาวไทย จนเป็ นที่มาของ “วันออมแห่ งชาติ” กระทรวงการคลังได้นาํ
แนวคิดพระราชทานนี้ มาใช้เป็ นหัวข้อหลักในสัปดาห์แรกของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2559
“คลังรวมใจถวายองค์ พ่อหลวง” ซึ่ งจะสะท้อนถึงพระอัจฉริ ยภาพของพระองค์ท่าน ผ่านการออมเศรษฐกิจ
ออมสังคม และออมสิ่ งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการดูแลสิ่ งต่างๆ รอบตัวเราในทุกมิติ รวมถึ งได้นาํ สิ นค้าและการ
จําหน่ายอาหารจากผูป้ ระกอบการที่เป็ นลูกค้า SMEs มาจําหน่ายในราคาถูก
ในสัป ดาห์ ที่ 2 ระหว่า งวัน ที่ 10 – 16 ธัน วาคม 2559 ก็จ ะเป็ นการนํา ของดี จ ากภาค
ต่ างๆ ทัว่ ไทย สิ นค้า SMEs สิ นค้า OTOP ภายใต้แนวคิ ด“คลังของดี 4 ภาค” โดยจะมี การจัดกิ จกรรม
ในหัว ข้อ “เศรษฐกิ จ พอเพีย ง” “ความรู ้ ท างการเงิ น”“การจัด ตลาดประชารั ฐ ” ด้ว ยการนํา สิ น ค้า ของดี
ของแต่ล ะภาคมาจํา หน่ า ยในราคาถูก และสัป ดาห์สุ ดท้า ย ระหว่า งวัน ที่ 17 – 23 ธัน วาคม 2559 เป็ น
การรวบรวมสิ นค้าดี มีคุณภาพที่ เ หมาะจะซื้ อ เป็ นของขวัญในช่ ว งเทศกาลพร้ อ มบริ การห่ อของขวัญฟรี
ภายใต้แนวคิ ด “คลังของขวัญวันปี ใหม่ ” พร้ อ มด้วยการให้บริ ก ารทางเงิ น การเขีย นแผนธุ รกิ จ สิ นเชื่ อ
ดอกเบี้ ยตํ่า ”

-2นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุ งเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุ งเกษม จัดมาแล้ว
ทั้งหมด 25 ครั้ง ผลของการดําเนินงานที่ผา่ นมาประสบความสําเร็ จไปอย่างดียิ่งทําให้ชาวกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล ได้มีโอกาสเลือกซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตโดยตรง และที่สาํ คัญทําให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบการสิ นค้า
รายย่อย ได้มีแหล่งจําหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น ทําให้ตลาดคลองผดุงกรุ งเกษม เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่ งใหม่
ของชาวกรุ งเทพมหานคร และเชื่อมัน่ ว่าการจัดงานครั้งนี้จะประสบความสําเร็ จเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผา่ นมา
สําหรับกิจกรรม Highlight ในส่ วนของการจัดงานในครั้งนี้ นายอํานวย ปรีมนวงศ์ รองปลัด
กระทรวงการคลัง ได้เปิ ดเผยเพิ่มเติมว่า ได้คดั สรรสิ นค้าคุณภาพดีราคาถูก อาหารอร่ อยจากทัว่ ทุกภูมิภาคของ
ประเทศมาจําหน่ายทั้งในรู ปแบบของตลาดนํ้า (ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) และตลาดริ มคลอง โดยจํา ลองมาจาก
ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม รวมถึงการเปิ ดจ่ายแลกกษาปณ์ที่ระลึกซึ่ งกําลังได้รับความสนใจเป็ นอย่างมากจาก
ประชาชน
“ช่วงเวลาที่กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายให้จดั ตลาดคลองผดุงกรุ งเกษมในครั้งนี้ ถือเป็ น
ช่วงเวลาที่ดีมาก ซึ่ งเราได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัด และหน่วยงานในกํากับ คัดเลือกสิ่ งที่
ประชาชนสนใจมารวมกัน ไว้ใ นการจั ด งานครั้ งนี้ อาทิ การนํา พระอัจ ฉริ ยภาพทางด้ า นดนตรี ที่
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลยเดช ได้เคยทรงพระราชนิ พนธ์ ไว้เ พื่ อน้อ มรํ าลึ กถึ งพระ
อัจฉริ ยภาพ การจําหน่ ายเหรี ยญกษาปณ์ ที่ระลึ กประเภทต่ างๆ การจําหน่ ายสิ นค้าราคาถูกจาก SMEs
เกษตรกร ผลิตภัณฑ์ OTOP จากทัว่ ประเทศ และผลิตภัณฑ์สินค้าประชารัฐ หมวกกันน็อกและประกันภัย
ชนิดต่างๆ ในราคาถูก ของขวัญเนื่ องในโอกาสปี ใหม่ในราคาย่อมเยา การจําหน่ายจักรยานมือสองราคาถูก
และที่ เ ป็ นจุ ดแข็งของกระทรวงการคลัง ก็คือ การให้บริ การทางการเงิ นประเภทต่ า งๆ ซึ่ งประชาชนจะ
สามารถเข้ามาขอรับปริ การได้ในคราวเดียว
สุ ดท้ายนี้ ผมอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านได้เข้ามาเยีย่ มชม และเลือกจับจ่ายใช้สอยสิ นค้า
ดี อ าหารอร่ อ ย ราคาถู ก ในงานตลาดคลองผดุ ง กรุ ง เกษม “คลั ง พัฒ นาชาติ ตลาดคลองผดุ ง สร้ างชี วิ ต
เสริ มสร้ างเศรษฐกิจมั่นคง” ระหว่ างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. โดยทาง
กระทรวงการคลังได้มีการจัดบริ การรถเมล์ฟรี รับ-ส่ ง จาก อนุสาวรี ยช์ ยั (เกาะพญาไท) – ตลาดคลองผดุงกรุ ง
เกษม หรื อจะเลือกใช้บริ การเรื อที่จะสามารถมาขึ้นที่ท่านํ้าคลองผดุงกรุ งเกษมได้อย่างสะดวกด้วยเช่นกัน”
______________________________
กระทรวงการคลัง
โทร. 02 126 5800

