โครงการและกิจกรรมของกระทรวงต่ างๆ 18 กระทรวง
โครงการ / กิจกรรม
“ไหว้ พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561
สวดมนต์ข้ามปี โดยร่วมกับวัดทัว่ ประเทศและต่างประเทศ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สักการะพระพุทธรู ป ณ วังหน้ า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน "ทศพุทธปฏิมาธิราช" ณ พระที่นงั่ พุทไธ
สวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
สักการะพระพุทธรู ปสาคัญ ซึง่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอัญเชิญมาประดิษฐานให้
ประชาชนกราบสักการะ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
กิจกรรมการจัดการแสดงเนื่องในโอกาส ส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ การอวยพรปี ใหม่ผ่านระบบ
Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็ นไทยสู่ใจประชาชน ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15
มกราคม 2561
จัดการแสดงเนื่องในโอกาสส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ : การแสดงพื ้นบ้ าน 4 ภาค การแสดง “โขน
เรื่อง รามเกียรติ์ชุดพิเศษ” บริเวณหน้ าพระเมรุ มาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เปิ ดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมใน 76 จังหวัด
รณรงค์ใช้ สินค้ าไทยส่งความสุขแบบไทยเป็ นของขวัญปี ใหม่ โดใช้ สินค้ าสร้ างสรรค์จากทุนทาง
วัฒนธรรมไทยและผลิตภัณฑ์ภมู ิปัญญาทางวัฒนธรรม
เปิ ดเมืองมายาในช่วงกลางคืน ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560- 1 มกราคม 2561 เวลา 17.00 –
05.00 น. รวมถึงทาบุญตักบาตรในวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย "เมืองแห่งศิลป์ กระบี่...โคราช...เชียงราย" วันที่ 14 - 29
ธันวาคม 2560 และนิทรรศการผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกับนักออกแบบสมัยใหม่ วันที่ 3 22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดาเนิน
เปิ ดแหล่งเรียนรู้ ทุกแห่งฟรี และจัดทาโปสการ์ ดอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อแจกเป็ นของที่ระลึก
ให้ กบั นักท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ ไปที่เข้ ามาเยี่ยมอุทยานประวัติศาสตร์ ตังแต่
้ วนั ที่ 30 ธันวาคม
2560 – 2 มกราคม 2561
จัดโครงการป่ าในเมือง "สวนป่ าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" จานวน 35 แห่ง นาร่อง 6 แห่ง
ในปี 2561 ได้ แก่ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์ , สวนพฤกษศาสตร์ บ้านเพ จ.ระยอง, ตรังอัน
ดามันเกตเวย์ จ.ตรัง ในพื ้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า, วนอุทยานชะอา จ.เพชรบุรี, สวน
พฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี และสวนพฤกษศาสตร์ พุแค จ.สระบุรี และเปิ ดให้คนไทย
เข้ าฟรี ในพื ้นที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ทัว่ ประเทศ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
เปิ ดให้ เที่ยวชมสวนสัตว์ 7 แห่งในสังกัดทัว่ ประเทศฟรี ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปี ใหม่ (สวนสัตว์
ดุสิต กรุ งเทพฯ., สวนสัตว์เปิ ดเขาเขียว จ.ชลบุรี, สวนสัตว์เชียงใหม่, สวนสัตว์นครราชสีมา, สวน
สัตว์สงขลา, สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น)
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กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

โครงการ / กิจกรรม
จัดแสดงและจาหน่ายสินค้ าราคาประหยัด
สถานธนานุบาลทัว่ ประเทศจะลดอัตราดอกเบี ้ยให้ แก่ประชาชนผู้มีรายได้ น้อยช่วงเทศกาลปี ใหม่
อานวยความสะดวกลดสาเนาเอกสาร ขอรับบริการใช้ เพียงบัตรประชาชนใบเดียว
โครงการตลาดประชารัฐ : สร้ างโอกาส สร้ างอาชีพ สร้ างรายได้ โดยพัฒนาตลาดใหม่ และขยาย
พื ้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้ แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้ น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้ อนจากการไม่มี
สถานที่ค้าขาย
เพิ่มช่องทางการรับแจ้ งข่าวสารและปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายโดย
ติดตังระบบ
้
HOT LINE จานวน 10 คู่สาย ตลอด 24 ชัว่ โมง รวมทังให้
้ ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
เคลื่อนที่ตงจุ
ั ้ ดอานวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ตลอด 24 ชัว่ โมง
วางผังลุ่มน ้าเพื่อป้องกันปั ญหาอุทกภัยในพื ้นที่ลุ่มน ้าทัว่ ประเทศ จานวน 25 ลุ่มน ้า
เปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรเข้ าถึงข้ อมูลพื ้นที่ด้านการเกษตรครอบคลุม 76 จังหวัด
ให้ บริการขนส่งข้ าวเพื่อช่วยชาวนาและขนส่งสินค้ าเกษตร/เกษตรแปรรูปในอัตราพิเศษ
TOT มอบสิทธิ์ยกเว้ นค่าบริการต่างๆ ให้ แก่ลูกค้ าที่ใช้ บริการโทรศัพท์ประจาที่และลูกค้ า TOT 3G
ระบบรายเดือนทุกหมายเลข ในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ตังแต่
้ เวลา 00.01น. จนถึงวันที่ 2
มกราคม 2561 เวลา 23.59 น.
มอบโครงการเน็ตประชารัฐ ขยายการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงให้ กบั ประชาชน โดยขยาย
โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงไปยังหมู่บ้านทัว่ ประเทศ 24,700 หมู่บ้าน
มอบโอกาสด้ านการเรียนรู้ ให้ ผ้ พู ิการไทย ด้ วย DEPA Literacy Voucher จานวน 200 รายรายละ
10,000 บาท แก่ผ้ พู ิการ
มอบ Application พยากรณ์อากาศ “TMD Smart Simulation” หรือ TMD SMART SIM ให้
ประชาชนดาวน์โหลดใช้ งานทังระบบ
้
Android และ IOS
CAT มอบส่วนลดค่าบริการต่างๆ และให้ บริหาร CAT free Wi-Fi ที่ จ.ภูเก็ตและจ.เชียงใหม่
เสนอตรึงราคาน ้ามันเชื ้อเพลิงในช่วงเทศกาลปี ใหม่ และตรึงค่าไฟฟ้าในช่วงต้ นปี 2561
จัดทาโครงการ "ปี ใหม่ ข้ าวใหม่ อิ่มท้ อง อิ่มใจ ช่วยชาวนา" เตรียมข้ าวสาร 1 ล้ านถุง แจกให้
ผู้ใช้ บริการปั๊ มน ้ามัน ปตท.ทัว่ ประเทศ
พัฒนาระบบไฮสปี ดอินเตอร์ เน็ตให้ ครอบคลุมทุกโรงเรียนทัว่ ประเทศ โดยให้ ผ้ อู านวยการโรงเรียน
เป็ นผู้คดั เลือกระบบอินเตอร์ เน็ตเอง เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับสิ่งที่โรงเรียนต้ องการใช้ งานมาก
ที่สุด
พัฒนาระบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Sugery)
พัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้ เรื่องยา” ให้ ประชาชนเข้ าถึงข้ อมูลยาอย่างทัว่ ถึง
และเป็ นประโยชน์ต่อการเข้ ารับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์
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กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงดิจิทลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณะสุข

โครงการ / กิจกรรม
จัดกิจกรรม "กองทัพบก พร้ อมใจมอบของขวัญวันปี ใหม่ ให้ กบั ประชาชน" อานวยความสะดวกให้
ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลาเนาและท่องเที่ยว พร้ อมตังจุ
้ ดบริการหน้ าค่ายทหาร เส้ นทางคมนาคม และ
แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ 526 จุดทัว่ ประเทศ ตังแต่
้ วนั ที่ 28 ธั นวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561
เปิ ดให้ เข้ าชมแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ ภายในหน่วยทหารฟรี อาทิ อ่างเก็บ
น ้าห้ วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่, สวนน ้าค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก, โรงเรียนนาย
ร้ อยพระจุลจอมเกล้ า จ.นครนายก, อุทยานประวัติศาสตร์ สงคราม 9 ทัพ จ.กาญจนบุรี , สวนสน
ประดิพทั ธ์ จ. ประจวบคีรีขนั ธ์ , สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ, สวนน ้าบุ่งตาหลัว่ เฉลิม
พระเกียรติรัชการที่ 9 จ.นครราชสีมา และพิพิธภัณฑ์ทหารจังหวัดทหารบกเชียงราย
จัดลดราคาสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ ลดราคาสินค้ า 20-80% ตังแต่
้ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2560 - 4
มกราคม 2561
ส่งมอบห้ องสมุดอาเซียนใน แพร่ ลาปาง ลาพูน วันที่ 20-22 ธันวาคม 2560
ให้ บริการงานยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี โดย ให้ คาปรึกษาทางกฎหมายผ่าน Line Application
เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ Online Dispute Resolution ลงนัดลวงหน้ า
ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรมบังคับคดี) เยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่าน Conference ขายทอดตลาด
บนเว็บไซต์ และ ODR ผ่านเว็บไซต์ www.takdd.com
การให้ ความรู้ กฎหมายแก่ประชาชน
จิตอาสาร่วมใจ ลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ให้ เยี่ยมญาติในศูนย์ฝึกและอบรมสถานพินิจฯ ในช่วงปี ใหม่
เฝ้าระวัง ป้องกัน การใช้ ยาเสพติในกลุ่มผู้ชบั ขี่ยานพาหนะและการตรวจเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้าน
ชุมชน ช่วงปี ใหม่
ให้ ผ้ ตู ้ องขังได้ เยี่ยมญาติในช่วงวันหยุดเทศกาลปี ใหม่
ลดภาระรายจ่ายให้ ประชาชนเข้ าถึงความยุติธรรรม โดยการลดราคาสินค้ าราชทัณฑ์ 20%
ผลิตภัณฑ์ DJOP CENTER ลด 20% มหกรรมขายทอดตลาด มหกรรมไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้บริการตรวจพิสูจน์ฟรี ลดค่าธรรมเนียมการประนีประนอมข้ อพิพาท
และจัดกิจกรรมชื่อนใจ…ถ้ าคนไทยรู้ ทนั กฎหมาย
ธ.ก.ส.คืนดอกเบี ้ยร้ อยละ 30 ของดอกเบี ้ยที่ชาระให้ แก่เกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่มี
ต้ นเงินคงเป็ นหนี ้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 3 แสนบาท
ธอส.คืนเงิน 1,000 บาท สาหรับลูกค้ าที่มีประวัติการผ่อนชาระหนี ้ดีย้อนหลัง 48 เดือน
ธอส.จัดสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผ้ มู ีรายได้ น้อย บุคลากรภาครัฐ และผู้มีรายได้
น้ อยในพื ้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง
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กระทรวงกลาโหม

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงการคลัง

โครงการ / กิจกรรม
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมผ่านทาง มอเตอร์ เวย์ สาย 7 และ สาย 9 ตังแต่
้ เวลา 00.01 น.วันที่ 28
ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 น.วันที่ 4 มกราคม 2561
ตารวจทางหลวง บริการที่พกั ค้ างคืนฟรี ที่หน่วยบริการตารวจทางหลวง 198 แห่งทัว่ ประเทศ
ตลอด 24 ชัว่ โมง
ตรวจสภาพรถฟรี 20 รายการ 2,300 แห่งทัว่ ประเทศ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม
2561 พร้ อมจัดทาแอพพลิเคชัน "DTL GPS" ร้ องเรียน แจ้ งเหตุ และติดตามพฤติกรรมการขับรถ
สาธารณะแบบเรียลไทม์
ให้ บริการรถ Shuttle Bus ฟรี รับ-ส่งระหว่างสถานีขนส่งจตุจกั ร - BTS หมอชิต - กรมการขนส่ง
ทางบก ตังแต่
้ วนั ที่ 28-30 ธันวาคม 2560
ขยายเวลาเดินรถในเส้ นทางจัดงานเคาท์ดาวน์ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 02.00 น.วันที่
1 มกราคม 2561
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมผ่านทาง "ทางพิเศษบูรพาวิถี" (บางนา-ชลบุรี) ตังแต่
้ เวลา 00.01 น.วันที่ 28
ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 น.วันที่ 4 มกราคม 2561
รถไฟฟ้า BTS ขยายเวลาให้ บริการเดินรถในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากเวลา 24.00 น.ไปจนถึง
เวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2561
รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน ้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ขยายเวลา
ให้ บริการตังแต่
้ เวลา 06.00 น.วันที่ 31ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 02.00 น.วันที่ 1 มกราคม 2561
และขยายเวลาให้ บริการและอาคารจอดรถ ตัง้ แต่เวลา 05.00 น.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา
03.00 น.วันที่ 1 มกราคม 2561

หน่ วยงาน

กระทรวงคมนาคม

รถไฟฟ้าแอร์ พอร์ ตเรลลิงก์ ขยายเวลาให้ บริการตังแต่
้ เวลา 06.00 น.วันที่ 31ธันวาคม 2560 ถึง
เวลา 02.00 น.วันที่ 1 มกราคม 2561
กรมเจ้ าท่า เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี กลางลาน ้าเจ้ าพระยา ไม่เสียค่าใช้ จ่าย
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 0-2236-7248
ทอท. เปิ ดให้ จอดรถฟรี ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในพื ้นที่ที่กาหนด ตังแต่
้ วนั ที่ 28 ธั นวาคม 2560
- 3 ม.ค.2561 และที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิ ดให้ จอดรถฟรี ที่ลานจอดโซน C ตังแต่
้ วนั ที่ 30
ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
สานักงานธนานุเคราะห์ขยายเวลาลดอัตราดอกเบี ้ยพิเศษให้ แก่ลูกค้ า ตังแต่
้ 3-31 มกราคม 2561
ให้ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจังหวัดละ 65 คน โดยมอบเช็คเงินสด ชุดของใช้ ชุดล 1,000 บาท
เยี่ยมบ้ านและมอบของขวัญแก่ผ้ สู ูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ ้นไป รายละ 1,000-2,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์

โครงการ / กิจกรรม

หน่ วยงาน

เปิ ดโอกาสให้ เข้ าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ จ.ปทุมธาณี ฟรี
นาเสนอผลงาน แนวคิด และความสาเร็จของผู้นาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายสาขาอาชีพในประ
เทสไทย เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ นวัตกรรมแก่สธารณชน
ติดตัง้ Mobile Application – TVS (การจราจร กล้ องวงจรปิ ด เรดาร์ตรวจอากาศ ตรวจฝน) รองรับ
การใช้ งานทังระบบปฏิ
้
บตั ิการ Android และ IOS

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

การพัฒนาเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ เพื่อมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดทัว่ ประเทศจานวน 200
เครื่อง
ชื่นชอบ ช่างแรงงาน : บริการตรวจสภาพรถ/ซ่อมบารุ งรถยนต์/จยย. 77 จุดทัว่ ประเทศ ระหว่าง
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2560
ชื่นชม ช่างประชารัฐ : บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ ในครัวเรือนราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน ทัว่ ประเทศกว่า 1,000 คน
ชื่นมื่น มีงานทา : จับคู่คนให้ ตรงกับงาน จัดหางานให้ ตรงใจ รวมงานคนพิการ คนสูงวัย 70,000
อัตรา โดยมี 2,500 อัตราของผู้สูงวัย
ชื่นบาน บ้ านประชารัฐ : ให้ ผ้ ปู ระกันตนกู้เงินซื ้อบ้ าน ดอกเบี ้ยต่า 3% คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1
ล้ านบาทจาก 3 ธนาคาร
ชื่นใจ ค่าเลี ้ยงดูบุตร : เพิ่มเงินค่าสงเคราะห์ บุตรแก่ผ้ ปู ระกันตน จาก 400 บาท เป็ น 600 บาท/คน/
เดือน มีผ้ ไู ด้ รับประโยชน์ 1.2 ล้ านคน
ชื่นตา อาสาแรงงาน : เครือย่ายบริการด้ านแรงงานระดับชุมชนเพิ่มอาสาสมัครแรงงานในพื ้นที่
กทม. 50 เขต 253 คน จากเพิมทุกจังหวัดกว่า 7,200 คน
ชื่นชีวา ไร้ โรคหน้ าจอ : มอบ Application รู้ เท่าทัน Office Syndrome
ชื่นสุข เรียกรับสิทธิ : ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th ให้ บริการลูกจ้ างยื่นคาร้ องออนไลน์ และ
ฮอตไลน์ 1506
ชื่นจิต สิทธิผ้ ปู ระกันตน : เพิ่มสิทธิผ้ ปู ระกันตนแบบสมัครใจ 2.4 ล้ านคน โดยเพิ่มเงินทดแทนขาด
รายได้ แลเงินสงเคราะห์กรณีตาย รวมทังเพิ
้ ่มทางเลือกใหม่ในการรับเงินทดแทนขาดรายได้ /ทุพพล
ภาพ/ทาศพ/สงเคราะห์บุตร และบาเน็จชราภาพ
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี ้ยต่า โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เป็ นต้ น
ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 41 กข 49 กข 61 กข 31 กข
57 กข 59 ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 และชัยนาท 1
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : มอบพันธุ์ก้ งุ พันธุ์ปลานิล และพันธุ์สตั ว์น ้าอื่นๆ

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

โครงการ / กิจกรรม
บริหารจัดการพื ้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุ ก (Zoning By Agi-Map) ด้ วยการถ่ายทอด
ความรู้ ด้านการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้า และสนับสนุนปั จจัยการผลิตตามความเหมาะสม
โครงการโคบาลบูรพา โดยการมอบโคเนื ้อให้ แก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มการผลิตลูกโคเนื ้อ
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2561 ด้ วยการสนับสนุนค่าปั จจัยการผลิต
ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่
ความก้ าวหน้ าโครงการ 9101 ตามรอยเท้ าพ่อ ภายใต้ ร่มพระบารมีฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกร
ได้ ใน 35 จังหวัด 305 อาเภอ 2,281 ชุมชน 5,354 โครงการ
โครงการส่งเสริมการปลูกข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ฤดูแล้ งหลังนาปี 2560/2561 โดยการสนับสนุนค่า
ปั จจัยการผลิตไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่
โครงการปรับปรุ งคุณภาพดิน สนับสนุนปูนเพื่อการเกษตร
โครงการก่อสร้ างแหล่งน ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน
การแจกปั จจัยการผลิต ได้ แก่ พันธุ์หม่อน ไข่ไหมพันธุ์ดี และสูตรการผลิตปุ๋ยหมักพระราชทานฯ
เปิ ดสถานที่ให้ เกษตรกรนาสินค้ าปศุสตั ว์ มาจาหน่าย 14 จุด
เปิ ดสถานที่ให้ จาหนายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ณ การยางแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ จ.ตาก
และบุรีรัมย์
เทศกาลส่งความสุขด้ วยผลไม้ ไทย ณ ตลาด อ.ต.ก. กรุ งเทพฯ
ตลาดสีเขียว จาหน่ายผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรู ป และสินค้ าโอทอป ณ ฟาร์ มโคนมไทย-เดน
มาร์ ค จ.สระบุรี
ตลาดเกษตรกร ตลาดนัดชาวดอย จาหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์พื ้นที่สูง/โครงการหลวง ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
ตลาดเกษตรกร จาหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์พื ้นที่สูง/โครงการหลวงลุ่มน ้าน่าน ณ สานักงานลุ่ม
น ้า จ. น่าน
เทศกาลชิมชาและกาแฟ วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครัง้ ที่ 22
โครงการส่งความสุขในเทศกาลปี ใหม่ด้วยสินค้ าสหกรณ์ เน้ นผลิตภัณฑ์ดูแลและบารุ งสุขภาพ
นามาจัดกระเช้ า ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุ งเทพฯ
อาหารปลอดภัย สร้ างสุข จากใจ มกอช. โดยการจัดชุดของขวัญจากสินค้ าเกษตรที่ได้ เครื่องหมาย
Q และ Organic Thailand ณ สาหนักงาน มกอช. กรุ งเทพฯ
ส่งความสุขด้ วนสินค้ าประมงไทย NON-IUU โดยการจัดกระเช้ าสินค้ าอาหารทะเล ณ สะพานปลา
กรุ งเทพฯ

หน่ วยงาน

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

โครงการ / กิจกรรม
เปิ ดสถานที่ราชการ (ศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้ ) ให้ ประชาชนเข้ าชม ได้ แก่ ศูนย์ข้าว 10 ศูนย์ทวั่
ประเทศ, ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่องไคร้ อนั เนื่องมาจากพระราชดาริ จ.เชียงใหม่, ศูนย์
ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.สกลนคร, แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้ านปศุสตั ว์
7 ศูนย์ ทัว่ ประเทศ, ชวนเที่ยวไทยตามรอยพระราชดาริในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถานีเรดาร์ ฝนหลวง
5 แห่ง และศูนย์ฝนหลวงหัวหิน, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ จ.ฉะเชิงเทรา และศูนย์การพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จ.นราธิวาส ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื น้ ฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ่มอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จ.ราชบุรี,
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจยั และพัฒนาเกษตรกร 9 แห่ง ศูนย์วิจยั พืชสวน 5 แห่ง
และศูนย์วิจยั เกษตรหลวง 2 แห่ง, โครงการศูนย์การเรียนรู้ การผลิตพืชตามแนวพระราชดาริ เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์วิจยั และพัฒนาเกษตรกร 13 แห่ง สานักวิจยั และพัฒนาเขตที่ 7 และศูนย์วิจยั
พืชสวน จ.เชียงราย, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงไม้ เมืองหนาว ชิมชาพื ้นเมือง สมุนไพร
เจียวกู่หลาน ชม ชิม ช้ อป สตรอเบอรี่ บนที่สูงดอยผาหม่น ชมแปลงสาธิตเกษตร อาทิ แปลงไม้
เมืองหนาว โรงเรือนองุ่นไร้ เมล็ด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัด 16 แห่งทัว่
ประเทศ, โครงการชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปี ใหม่ 2561 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทัว่
ประเทศ, งานเทศกาลชมสวนประจาปี 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
เปิ ดสถานที่ให้ ประชาชนเข้ าชมฟรี : พิพิธภัณฑ์สตั ว์น ้าที่อยู่ในความดูแลของกรมประมง 8 ศูนย์,
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จ.พระนครศรีอยุธยา, ฟาร์ มโคนมไทย - เดนมาร์ ค สระบุรี ลดราคาค่าเข้ า
ชมแก่นกั ท่องเที่ยวทัว่ ไป 50% และให้ เข้ าฟรีสาหรับนักท่องเที่ยวอายุ 60 ปี ขึ ้นไป และเปิ ดพิพิธ
ภัณธ์ กษัตริย์เกษตรให้ เข้ าชมฟรี ณ สานังงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั (องค์กรมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปี ใหม่/จิตอาสา อาทิ บริการที่พกั ชัว่ คราว ห้ องน ้า ขนม เครื่องดื่ ม เป็ นต้ น
ณ จุดบริการประชาชนของหน่วยงาน

หน่ วยงาน

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

หมายเหตุ : ข้อมูลของขวัญปี ใหม่ จาก 18 กระทรวง ที่นาเสอน ครม.ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560 รวบรวมโดย
สานักข่าวไทยพับลิ ก้า

