
โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน 
 “ไหว้พระ 10 วดั สืบสิริสวสัดิ์ 10 รัชกาล” ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงวฒันธรรม 

สวดมนต์ข้ามปี โดยร่วมกบัวดัทัว่ประเทศและต่างประเทศ ในคืนวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
สกัการะพระพุทธรูป ณ วงัหน้า พระปฏมิาแห่งแผ่นดิน "ทศพุทธปฏมิาธิราช" ณ พระที่นัง่พุทไธ
สวรรย์ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 
สกัการะพระพุทธรูปส าคญั ซึง่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติทุกแห่งจะอญัเชิญมาประดษิฐานให้
ประชาชนกราบสกัการะ วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 
กิจกรรมการจดัการแสดงเนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ 
Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน ระหว่างวนัที่ 15 ธันวาคม 2560 – 15 
มกราคม 2561 
จดัการแสดงเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ : การแสดงพืน้บ้าน 4 ภาค การแสดง “โขน 
เร่ือง รามเกียรติ์ชุดพิเศษ” บริเวณหน้าพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวฒันธรรม ถนนสายวฒันธรรมใน 76 จงัหวดั  
รณรงค์ใช้สินค้าไทยส่งความสุขแบบไทยเป็นของขวญัปีใหม่ โดใช้สินค้าสร้างสรรค์จากทุนทาง
วฒันธรรมไทยและผลิตภณัฑ์ภมิูปัญญาทางวฒันธรรม 
เปิดเมืองมายาในช่วงกลางคืน ระหว่างวนัที่ 31 ธันวาคม 2560- 1 มกราคม 2561 เวลา 17.00 – 
05.00 น. รวมถึงท าบุญตกับาตรในวนัที่ 1 มกราคม 2561 ณ หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ต.
ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมยั "เมืองแห่งศิลป์ กระบี่...โคราช...เชียงราย" วนัที่ 14 - 29 
ธันวาคม 2560 และนิทรรศการผลงานจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรกบันกัออกแบบสมยัใหม่ วนัที่ 3 - 
22 มกราคม 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมยั ราชด าเนิน 
เปิดแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งฟรี และจดัท าโปสการ์ดอุทยานประวตัิศาสตร์ เพ่ือแจกเป็นของที่ระลึก
ให้กบันกัท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ไปที่เข้ามาเยี่ยมอุทยานประวตัิศาสตร์ ตัง้แต่วนัที่ 30 ธันวาคม 
2560 – 2 มกราคม 2561 
จดัโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสุขของคนไทย" จ านวน 35 แห่ง น าร่อง 6 แห่ง
ในปี 2561 ได้แก่ วนอุทยานภเูขาไฟกระโดง จ.บุรีรัมย์, สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จ.ระยอง, ตรังอนั
ดามนัเกตเวย์ จ.ตรัง ในพืน้ที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ -เขาย่า, วนอุทยานชะอ า จ.เพชรบุรี, สวน
พฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จ.อุบลราชธานี และสวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี และเปิดให้คนไทย
เข้าฟรี ในพืน้ที่ท่องเที่ยวของอุทยานฯ ทัว่ประเทศ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561 

 
 
 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เปิดให้เที่ยวชมสวนสตัว์ 7 แห่งในสงักดัทัว่ประเทศฟรี ช่วงวนัหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ (สวนสตัว์
ดุสิต กรุงเทพฯ., สวนสตัว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี, สวนสตัว์เชียงใหม่, สวนสตัว์นครราชสีมา, สวน
สตัว์สงขลา, สวนสตัว์อุบลราชธานี และสวนสตัว์ขอนแก่น) 

โครงการและกิจกรรมของกระทรวงต่างๆ 18 กระทรวง 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน 
จดัแสดงและจ าหน่ายสินค้าราคาประหยดั  

 
 
 
 

กระทรวงมหาดไทย 

สถานธนานุบาลทัว่ประเทศจะลดอตัราดอกเบีย้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยช่วงเทศกาลปีใหม่ 
อ านวยความสะดวกลดส าเนาเอกสาร ขอรับบริการใช้เพียงบตัรประชาชนใบเดียว 
โครงการตลาดประชารัฐ : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยพฒันาตลาดใหม่ และขยาย
พืน้ที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดอืดร้อนจากการไม่มี
สถานที่ค้าขาย 
เพ่ิมช่องทางการรับแจ้งข่าวสารและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดย
ติดตัง้ระบบ HOT LINE จ านวน 10 คู่สาย ตลอด 24 ชัว่โมง รวมทัง้ให้ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ
เคล่ือนที่ต ัง้จุดอ านวยการความปลอดภยัทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ตลอด 24 ชัว่โมง 
วางผงัลุ่มน า้เพ่ือป้องกนัปัญหาอุทกภยัในพืน้ที่ลุ่มน า้ทัว่ประเทศ จ านวน 25 ลุ่มน า้ 
เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมลูพืน้ที่ด้านการเกษตรครอบคลุม 76 จงัหวดั  

 
 

 
 

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม 

ให้บริการขนส่งข้าวเพ่ือช่วยชาวนาและขนส่งสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูปในอตัราพิเศษ 
TOT มอบสิทธ์ิยกเว้นค่าบริการต่างๆ ให้แก่ลูกค้าท่ีใช้บริการโทรศพัท์ประจ าท่ีและลูกค้า TOT 3G 
ระบบรายเดอืนทุกหมายเลข ในวนัที่ 30 ธันวาคม 2560 ตัง้แต่เวลา 00.01น. จนถึงวนัที่ 2 
มกราคม 2561 เวลา 23.59 น. 
มอบโครงการเน็ตประชารัฐ ขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กบัประชาชน โดยขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยงัหมู่บ้านทัว่ประเทศ 24,700 หมู่บ้าน 
มอบโอกาสด้านการเรียนรู้ให้ผู้พิการไทย ด้วย DEPA Literacy Voucher จ านวน 200 รายรายละ 
10,000 บาท แก่ผู้พิการ 
มอบ Application พยากรณ์อากาศ “TMD Smart Simulation” หรือ TMD SMART SIM ให้
ประชาชนดาวน์โหลดใช้งานทัง้ระบบ Android และ IOS 
CAT มอบส่วนลดค่าบริการต่างๆ และให้บริหาร CAT free Wi-Fi ท่ี จ.ภเูกต็และจ.เชียงใหม่ 
เสนอตรึงราคาน า้มนัเชือ้เพลิงในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรึงค่าไฟฟ้าในช่วงต้นปี 2561  

กระทรวงพลงังาน จดัท าโครงการ "ปีใหม่ ข้าวใหม่ อิ่มท้อง อิ่มใจ ช่วยชาวนา" เตรียมข้าวสาร 1 ล้านถุง แจกให้
ผู้ใช้บริการป๊ัมน า้มนั ปตท.ทัว่ประเทศ 
พฒันาระบบไฮสปีดอินเตอร์เนต็ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียนทัว่ประเทศ โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
เป็นผู้คดัเลือกระบบอินเตอร์เน็ตเอง เพ่ือให้มีความเหมาะสมกบัส่ิงที่โรงเรียนต้องการใช้งานมาก
ที่สุด 

กระทรวงศึกษาธิการ 

พฒันาระบบริการผ่าตดัแบบวนัเดียวกลบั (One Day Sugery)   
กระทรวงสาธารณะสุข พฒันานวตักรรม Mobile Application “RDU รู้เร่ืองยา” ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมลูยาอย่างทัว่ถึง

และเป็นประโยชน์ต่อการเข้ารับการรักษาจากบคุลากรทางการแพทย์ 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน 
จดักิจกรรม "กองทพับก พร้อมใจมอบของขวญัวนัปีใหม่ ให้กบัประชาชน" อ านวยความสะดวกให้
ผู้ที่เดินทางกลบัภมิูล าเนาและท่องเที่ยว พร้อมตัง้จุดบริการหน้าค่ายทหาร เส้นทางคมนาคม และ
แหล่งท่องเที่ยวส าคญั 526 จุดทัว่ประเทศ ตัง้แต่วนัที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 

 
 
 

กระทรวงกลาโหม เปิดให้เข้าชมแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภณัฑ์ และศูนย์การเรียนรู้ภายในหน่วยทหารฟรี อาทิ อ่างเก็บ
น า้ห้วยตึงเฒา่ จ.เชียงใหม่, สวนน า้ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จ.พิษณุโลก, โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก, อุทยานประวตัิศาสตร์สงคราม 9 ทพั จ.กาญจนบุรี, สวนสน
ประดิพทัธ์ จ. ประจวบคีรีขนัธ์, สถานตากอากาศบางปู จ.สมทุรปราการ, สวนน า้บุ่งตาหลัว่ เฉลิม
พระเกียรติรัชการที่ 9 จ.นครราชสีมา และพิพิธภณัฑ์ทหารจงัหวดัทหารบกเชียงราย 
จดัลดราคาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ลดราคาสินค้า 20-80% ตัง้แต่วนัที่ 14 ธันวาคม 2560 - 4 
มกราคม 2561 

 
กระทรวงพาณิชย์ 

ส่งมอบห้องสมดุอาเซยีนใน แพร่ ล าปาง ล าพูน วนัที่ 20-22 ธันวาคม 2560  กระทรวงการต่างประเทศ 

ให้บริการงานยตุิธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี โดย ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายผ่าน Line Application 
เพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ Online Dispute Resolution ลงนดัลวงหน้า
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรมบงัคบัคดี) เยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่าน Conference ขายทอดตลาด
บนเว็บไซต์ และ ODR ผ่านเว็บไซต์ www.takdd.com   

 
 
 
 
 
 

กระทรวงยตุิธรรม 

การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน 
จิตอาสาร่วมใจ ลดอุบตัิเหตุทางถนน 
ให้เยี่ยมญาติในศูนย์ฝึกและอบรมสถานพินิจฯ ในช่วงปีใหม่ 
เฝ้าระวงั ป้องกนั การใช้ยาเสพติในกลุ่มผู้ชบัข่ียานพาหนะและการตรวจเยี่ยมประชาชนในหมู่บ้าน 
ชุมชน ช่วงปีใหม่ 
ให้ผู้ต้องขงัได้เยี่ยมญาติในช่วงวนัหยุดเทศกาลปีใหม่ 
ลดภาระรายจ่ายให้ประชาชนเข้าถงึความยุติธรรรม โดยการลดราคาสินค้าราชทณัฑ์ 20% 
ผลิตภณัฑ์ DJOP CENTER ลด 20% มหกรรมขายทอดตลาด มหกรรมไกล่เกล่ียข้อพิพาท 
สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ให้บริการตรวจพิสูจน์ฟรี ลดค่าธรรมเนียมการประนีประนอมข้อพิพาท 
และจดักิจกรรมช่ือนใจ…ถ้าคนไทยรู้ทนักฎหมาย 
ธ.ก.ส.คืนดอกเบีย้ร้อยละ 30 ของดอกเบีย้ที่ช าระให้แก่เกษตรกรที่ขึน้ทะเบียนสวสัดิการแห่งรัฐที่มี
ต้นเงินคงเป็นหนี ้ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่เกิน 3 แสนบาท 

 
 

กระทรวงการคลงั ธอส.คืนเงิน 1,000 บาท ส าหรับลูกค้าที่มีประวตัิการผ่อนช าระหนีด้ีย้อนหลงั 48 เดอืน 
ธอส.จดัสินเช่ือที่อยู่อาศยัเพ่ือสวสัดิการแห่งรัฐแก่ผู้มีรายได้น้อย บุคลากรภาครัฐ และผู้มีรายได้
น้อยในพืน้ที่ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  
มาตรการภาษีเพ่ือสนบัสนุนการท่องเที่ยวและจดัอบรมสมัมนาในจงัหวดัท่องเที่ยวรอง  

http://www.takdd.com/


โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง มอเตอร์เวย์ สาย 7 และ สาย 9 ตัง้แต่เวลา 00.01 น.วนัที่ 28 
ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 น.วนัที่ 4 มกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงคมนาคม 

ต ารวจทางหลวง บริการที่พกัค้างคืนฟรี ที่หน่วยบริการต ารวจทางหลวง 198 แห่งทัว่ประเทศ 
ตลอด 24 ชัว่โมง 
ตรวจสภาพรถฟรี 20 รายการ 2,300 แห่งทัว่ประเทศ ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 
2561 พร้อมจดัท าแอพพลิเคชนั "DTL GPS" ร้องเรียน แจ้งเหตุ และติดตามพฤติกรรมการขบัรถ
สาธารณะแบบเรียลไทม์ 
ให้บริการรถ Shuttle Bus ฟรี รับ-ส่งระหว่างสถานีขนส่งจตุจกัร - BTS หมอชิต - กรมการขนส่ง
ทางบก ตัง้แต่วนัที่ 28-30 ธันวาคม 2560 
ขยายเวลาเดินรถในเส้นทางจดังานเคาท์ดาวน์ คืนวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 02.00 น.วนัที่ 
1 มกราคม 2561 
ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง "ทางพิเศษบูรพาวิถี" (บางนา-ชลบุรี) ตัง้แต่เวลา 00.01 น.วนัที่ 28 
ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 24.00 น.วนัที่ 4 มกราคม 2561 
รถไฟฟ้า BTS ขยายเวลาให้บริการเดินรถในวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จากเวลา 24.00 น.ไปจนถึง
เวลา 02.00 น. ของวนัที่ 1 มกราคม 2561 
รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน า้เงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ขยายเวลา
ให้บริการตัง้แต่เวลา 06.00 น.วนัที่ 31ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 02.00 น.วนัที่ 1 มกราคม 2561 
และขยายเวลาให้บริการและอาคารจอดรถ ตัง้แต่เวลา 05.00 น.วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงเวลา 
03.00 น.วนัที่ 1 มกราคม 2561 
 
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ขยายเวลาให้บริการตัง้แต่เวลา 06.00 น.วนัที่ 31ธันวาคม 2560 ถึง
เวลา 02.00 น.วนัที่ 1 มกราคม 2561 
กรมเจ้าท่า เชิญประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกลางล าน า้เจ้าพระยา ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ 0-2236-7248 
ทอท. เปิดให้จอดรถฟรี ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ในพืน้ที่ที่ก าหนด ตัง้แต่วนัที่ 28 ธันวาคม 2560 
- 3 ม.ค.2561 และที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู เปิดให้จอดรถฟรี ที่ลานจอดโซน C ตัง้แต่วนัที่ 30 
ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561 
ส านกังานธนานุเคราะห์ขยายเวลาลดอตัราดอกเบีย้พิเศษให้แก่ลูกค้า ตัง้แต่ 3-31 มกราคม 2561  

กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์ 

ให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกดิจงัหวดัละ 65 คน โดยมอบเช็คเงินสด ชุดของใช้ ชุดล 1,000 บาท 

เยี่ยมบ้านและมอบของขวญัแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึน้ไป รายละ 1,000-2,000 บาท 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน 
เปิดโอกาสให้เข้าชมพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธาณี ฟรี   

 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
 

น าเสนอผลงาน แนวคิด และความส าเร็จของผู้น าทางวฒันธรรมที่หลากหลายสาขาอาชีพในประ
เทสไทย เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์นวตักรรมแก่สธารณชน 
ติดตัง้ Mobile Application – TVS (การจราจร กล้องวงจรปิด เรดาร์ตรวจอากาศ ตรวจฝน) รองรับ
การใช้งานทัง้ระบบปฏบิตัิการ Android และ IOS 

การพฒันาเคร่ืองแสดงผลอกัษรเบรลล์ เพ่ือมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดทัว่ประเทศจ านวน 200 
เคร่ือง 
ช่ืนชอบ ช่างแรงงาน : บริการตรวจสภาพรถ/ซอ่มบ ารุงรถยนต์/จยย. 77 จุดทัว่ประเทศ ระหว่าง
วนัที่ 29 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงแรงงาน 

ช่ืนชม ช่างประชารัฐ : บริการซอ่มอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน
กระทรวงแรงงาน ทัว่ประเทศกว่า 1,000 คน 
ช่ืนม่ืน มีงานท า : จบัคู่คนให้ตรงกบังาน จดัหางานให้ตรงใจ รวมงานคนพิการ คนสูงวยั 70,000 
อตัรา โดยมี 2,500 อตัราของผู้สูงวยั 
ช่ืนบาน บ้านประชารัฐ : ให้ผู้ประกนัตนกู้ เงินซือ้บ้าน ดอกเบีย้ต ่า 3% คงที่ 3 ปี รายละไม่เกิน 1 
ล้านบาทจาก 3 ธนาคาร 
ช่ืนใจ ค่าเลีย้งดูบุตร : เพ่ิมเงินค่าสงเคราะห์บุตรแก่ผู้ประกนัตน จาก 400 บาท เป็น 600 บาท/คน/
เดือน มีผู้ได้รับประโยชน์ 1.2 ล้านคน 
ช่ืนตา อาสาแรงงาน : เครือย่ายบริการด้านแรงงานระดบัชุมชนเพ่ิมอาสาสมคัรแรงงานในพืน้ที่ 
กทม. 50 เขต 253 คน จากเพิมทุกจงัหวดักว่า 7,200 คน 
ช่ืนชีวา ไร้โรคหน้าจอ : มอบ Application รู้เท่าทนั Office Syndrome 
ช่ืนสุข เรียกรับสิทธิ : ทางเว็บไซต์ www.labour.go.th ให้บริการลูกจ้างยื่นค าร้องออนไลน์ และ
ฮอตไลน์ 1506 
ช่ืนจิต สิทธิผู้ประกนัตน : เพ่ิมสิทธิผู้ประกนัตนแบบสมคัรใจ 2.4 ล้านคน โดยเพ่ิมเงินทดแทนขาด
รายได้แลเงินสงเคราะห์กรณีตาย รวมทัง้เพ่ิมทางเลือกใหม่ในการรับเงินทดแทนขาดรายได้/ทุพพล
ภาพ/ท าศพ/สงเคราะห์บุตร และบ าเน็จชราภาพ 
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เช่น โครงการสินเช่ือดอกเบีย้ต ่า โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั เป็นต้น 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก  
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : มอบเมล็ดพนัธ์ุข้าว กข 41 กข 49 กข 61 กข 31 กข 
57 กข 59 ปทุมธานี 1 สุพรรณบุรี 1 พิษณุโลก 2 และชยันาท 1 
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ : มอบพนัธ์ุกุ้ง พนัธ์ุปลานิล และพนัธ์ุสตัว์น า้อื่นๆ 



โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน 
บริหารจดัการพืน้ที่เกษตรตามแผนท่ีการเกษตรเชิงรุก (Zoning By Agi-Map) ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ และสนบัสนุนปัจจยัการผลิตตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

โครงการโคบาลบรูพา โดยการมอบโคเนือ้ให้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมการผลิตลูกโคเนือ้ 
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2561 ด้วยการสนบัสนุนค่าปัจจยัการผลิต 
ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ 
ความก้าวหน้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกร
ได้ใน 35 จงัหวดั 305 อ าเภอ 2,281 ชุมชน 5,354 โครงการ 
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ฤดูแล้งหลงันาปี 2560/2561 โดยการสนบัสนุนค่า
ปัจจยัการผลิตไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ 
โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน สนบัสนุนปูนเพ่ือการเกษตร 
โครงการก่อสร้างแหล่งน า้ในไร่นานอกเขตชลประทาน 
การแจกปัจจยัการผลิต ได้แก่ พนัธ์ุหม่อน ไข่ไหมพนัธ์ุดี และสูตรการผลิตปุ๋ ยหมกัพระราชทานฯ 
เปิดสถานที่ให้เกษตรกรน าสินค้าปศุสตัว์มาจ าหน่าย 14 จุด 
เปิดสถานที่ให้จ าหนายผลิตภณัฑ์จากยางพารา ณ การยางแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ จ.ตาก 
และบุรีรัมย์ 
เทศกาลส่งความสุขด้วยผลไม้ไทย ณ ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ 
ตลาดสีเขียว จ าหน่ายผกัอินทรีย์ ผลิตภณัฑ์แปรรูป และสินค้าโอทอป ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดน
มาร์ค จ.สระบุรี 
ตลาดเกษตรกร ตลาดนดัชาวดอย จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑ์พืน้ที่สูง/โครงการหลวง ณ 
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 
ตลาดเกษตรกร จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภณัฑ์พืน้ที่สูง/โครงการหลวงลุ่มน า้น่าน ณ ส านกังานลุ่ม
น า้ จ. น่าน 
เทศกาลชิมชาและกาแฟ วฒันธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครัง้ที่ 22  
โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ เน้นผลิตภณัฑ์ดูแลและบ ารุงสุขภาพ
น ามาจดักระเช้า ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ 
อาหารปลอดภยั สร้างสุข จากใจ มกอช. โดยการจดัชุดของขวญัจากสินค้าเกษตรที่ได้เคร่ืองหมาย 
Q และ Organic Thailand ณ ส าหนกังาน มกอช. กรุงเทพฯ 
ส่งความสุขด้วนสินค้าประมงไทย NON-IUU โดยการจดักระเช้าสินค้าอาหารทะเล ณ สะพานปลา
กรุงเทพฯ 
 
 



 

หมายเหต ุ: ข้อมูลของขวญัปีใหม่ จาก 18 กระทรวง ท่ีน าเสอน ครม.ณ วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 รวบรวมโดย

ส านกัข่าวไทยพบัลิก้า 

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน 
เปิดสถานที่ราชการ (ศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้) ให้ประชาชนเข้าชม ได้แก่ ศูนย์ข้าว 10 ศูนย์ทัว่
ประเทศ, ศูนย์การศึกษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.เชียงใหม่, ศูนย์
ศึกษาพฒันาภพูานอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.สกลนคร, แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านปศุสตัว์ 
7 ศูนย์ ทัว่ประเทศ, ชวนเที่ยวไทยตามรอยพระราชด าริในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ สถานีเรดาร์ฝนหลวง 
5 แห่ง และศูนย์ฝนหลวงหวัหิน, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ฉะเชิงเทรา และศูนย์การพฒันาพิกุลทองอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ.นราธิวาส ศูนย์ศึกษาวิธีการฟืน้ฟูดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ่มอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ราชบุรี, 
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจยัและพฒันาเกษตรกร 9 แห่ง  ศูนย์วิจยัพืชสวน 5 แห่ง 
และศูนย์วิจยัเกษตรหลวง 2 แห่ง, โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริ เกษตร
ทฤษฎใีหม่ ณ ศูนย์วิจยัและพัฒนาเกษตรกร 13 แห่ง ส านกัวิจยัและพฒันาเขตที่ 7 และศูนย์วิจยั
พืชสวน จ.เชียงราย, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงไม้เมืองหนาว ชิมชาพืน้เมือง สมนุไพร
เจียวกู่หลาน ชม ชิม ช้อป สตรอเบอร่ี บนที่สูงดอยผาหม่น ชมแปลงสาธิตเกษตร อาทิ แปลงไม้
เมืองหนาว โรงเรือนองุ่นไร้เมล็ด ณ ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเกษตรกรจงัหวดั 16 แห่งทัว่
ประเทศ, โครงการชิมหม่อน ชมไหม ส่งสุขปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทัว่
ประเทศ, งานเทศกาลชมสวนประจ าปี 2560 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

เปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี : พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้ที่อยู่ในความดูแลของกรมประมง 8 ศูนย์, 
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จ.พระนครศรีอยุธยา, ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค สระบรีุ ลดราคาค่าเข้า
ชมแก่นกัท่องเที่ยวทัว่ไป 50% และให้เข้าฟรีส าหรับนกัท่องเที่ยวอายุ 60 ปีขึน้ไป และเปิดพิพิธ
ภณัธ์กษัตริย์เกษตรให้เข้าชมฟรี ณ ส านงังานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั (องค์กรมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
ศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่/จิตอาสา อาทิ บริการที่พกัชัว่คราว ห้องน า้ ขนม เคร่ืองดื่ม เป็นต้น 
ณ จุดบริการประชาชนของหน่วยงาน 


