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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด สถานที่/ระยะเวลา 
ของส านักนายกรัฐมนตรี [สปน. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) และส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)] 
1.พัฒนาคุณภาพการให้บริการและ
อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห้ กั บ
ประชาชน (สปน.) 

1) พัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกใหก้ับ
ประชาชนที่สง่เรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทาง ตู้ ปณ. 1111 สาย
ด่วนของรัฐบาล 1111 และจุดบริการประชาชน 1111 ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 โดยประชาชนจะได้รับการแจง้รหัส
เรื่องร้องทุกข์ ผ่าน SMS เพื่อใช้ส าหรบัการติดตามผล การ

แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากหน่วยงานและเป็นการแจง้การ
ด าเนินการให้ผูร้้องทราบเป็นการเบื้องต้น 

2) โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการในส่วนทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐในระดับทอ้งถ่ินมี “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ” ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการได้ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อส่วนรวม
ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ ก่อให้เกิดการบรหิารงาน

ภาครัฐมีความโปรง่ใส และเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

2 โครงการประชาสัมพันธ์อุ่นไอรัก
ค ล า ย ค ว า ม ห น า ว  ค รั้ ง ท่ี  2 
“สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” (กปส.) 

การแสดงวัฒนธรรมและดนตรี โดยวงดนตรี กปส. ณ เวทีใหญ่ 
จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 

มกราคม 2562 รวมทั้งประชาสัมพันธ์กจิกรรม Bike อุ่นไอรกั 
โดยประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน และเชิญชวนให้ประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรมทั้งในกรุงเทพมหานครและในระดับภูมิภาคทั้ง                

76 จังหวัด 

ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 
2561 – 19 มกราคม 
2 5 6 2  ณ  พ ร ะ ล า น
พระราช วังดุ สิ ต  และ
สนามเสือป่า 

3 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (กปส.) ถ่ายทอดสดทาง FM 92.5 มฮ. และเช่ือมโยงสัญญาณทั่ว
ประเทศ 

 

ใน วันที่  3 1  ธั นว าคม 
2561 เวลา 23.00 น. – 
00.30 น. ของ วันที่ 1 
มกราคม 2562 ณ ห้อง
แ ส ด ง  ส ถ า นี
วิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย 

4 กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจตรวจสอบ
ฉลากกระ เช้ า ของข วัญปี ใหม่ 
(สคบ.) 

เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรมใน
การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

ด าเนินการระหว่างเดือน
ธั น ว า ค ม  2 5 6 1  – 
กุมภาพันธ์ 2562 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
กีฬาและนันทนาการเพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิต   (Sports for All 
4.0) 

โดยด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการสง่เสรมิและ
สนับสนุนการจัดกจิกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายกีฬาและ

นันทนาการ Sports for All 4.0   

ทุกวันพุธ เวลา 17.00 - 
18.00 น.  จ านวน 12 
เดือน ๆ ละ 4 ครั้ง  ใน
พื้ น ที่ ทุ ก จั ง ห วั ด ทั่ ว
ประเทศ โดยใช้สถานที่
ข อ ง จั ง ห วั ด  ( Land 
Mark) สถานที่ท่องเที่ยว 
สนามกีฬา หรืออื่น  ๆ 
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เ ป็ น พื้ น ที่ ใ น ก า ร จั ด
กิจกรรม 

6 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ    
 

โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องระดับจังหวัด  เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน  
มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทและสิทธิหน้าที่ของตนเองต่อ
สังคม พร้อมส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชน ให้มี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจใน
เชิงสร้างสรรค์และ 
เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม 
อันดีงามของไทย  นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักถึงความส าคัญ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของเด็กและเยาวชน 

(12 มกราคม พ.ศ. 2562) ใน
ทุ ก จั ง ห วั ด 
ทั่วประเทศ 

กระทรวงคมนาคม 
7.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่ า นท า งบ นทา งหลว ง พิ เ ศ ษ
ระหว่างเมือง 

ยกเว้นการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพเิศษ
ระหว่างเมืองหมายเลข 7                 (กรุงเทพ-ชลบรุี) และ 
9 (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออกช่วงบางปะอิน-บางพลี) 

ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของ
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
ถึงเวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 3 มกราคม 2562 

8 ยกเว้นการจัดเก็บคา่ธรรมเนยีม
ผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี 

ยกเว้นการจัดเกบ็ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบรูพาวิถี (ทาง
พิเศษสายบางนา-ชลบุร)ี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพล-ี

สุขสวัสดิ)์ 

ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของ
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
ถึงเวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 3 มกราคม 2562 

9 จัดบริการรถตู้รับ-ส่งฟรีแก่
ผู้โดยสารท่ีจองตั๋วล่วงหน้าของ 
บขส. (999) 

จัดบรกิารรถตู้รบั-ส่งฟรีแกผู่้โดยสารทีจ่องตั๋วล่วงหน้าของ 
บขส. (999) ระหว่างบริเวณหน้าอาคารสถานีขนสง่ผูโ้ดยสาร

กรุงเทพฯ (จตุจักร) และกรมการขนส่งทางบก 

วันที่ 27 - 29 ธันวาคม 
2561 เวลา 17.30 - 
20.00 น. 

10 จัดเดินรถฟรี จัดเดินรถฟร ี ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 
ของวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ถึงเวลา 12.00 น. 
ของวันที่ 1 มกราคม 
2562 

11 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
บริการท่ีจอดรถฟร ี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริการทีจ่อดรถฟรีบริเวณลานจอด
รถระยะยาวโซน C รองรบัได้กว่า 700 คัน และจัดเตรียมรถ 
Shuttle Bus ให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยัง
อาคารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว โดย
ให้บรกิารตลอด 24 ช่ัวโมง 

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 
- 2 มกราคม 2562 

12 จัดรถโดยสารธรรมดาว่ิง
ให้บริการโดยไม่เก็บคา่โดยสารใน
งานอุ่นไอรักคลายความหนาว 
“สายน้ าแห่งรัตนโกสนิทร์”  

จัดรถโดยสารธรรมดาว่ิงใหบ้รกิารโดยไมเ่กบ็ค่าโดยสารในงาน
อุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่าง
วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึง 19 มกราคม 2562 สถานที่พระ
ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสอืป่า จ านวน 70 คัน มี

- จุดต้นทาง เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 
09.00 น. - 
21.00 น.  
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ก าหนดเวลารถออกว่ิง 
 

- จุดปลายทาง 
(พื้นที่จัดงาน) 
รถออกทกุ ๆ 10 
นาที เที่ยว
สุดท้ายเวลา 
24.00 น. หรือ
จนกว่า
ประชาชนออก
จากพื้นทีจ่น
หมด 

ในวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 - 1 มกราคม 
2562 ว่ิงให้บริการตลอด
คืน 

13 การขยายเวลาให้บริการและ
การอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางของประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่
 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ขยายเวลาเปิด
ให้บรกิารรถไฟฟ้า MRT สายเฉลมิรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) และ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) โดยขยายเวลาเปิดใหบ้รกิารข้าม
ป ี

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 
ของวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ถึง 02.00 น. ของ
วันที่ 1 มกราคม 2562 
รวมทั้งขยายเวลา
ให้บรกิารอาคารและลาน
จอดรถ MRT ทั้ง 2 สาย 
โดยเปิดใหบ้รกิารตัง้แต่
เวลา 05.00 น. ของวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ถึง 
03.00 น. ของวันที่ 1 
มกราคม 2562 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด ได้ขยายเวลาการให้บริการ
รถไฟฟ้า Airport Rail Link 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ตั้งแต่เวลา 05.30 น. - 
02.00 น. 

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดขบวนรถประจ า 242 ขบวน/
วัน และเพิ่มตู้โดยสารโดยเฉพาะขบวนรถเร็ว รถด่วน รถด่วน
พิเศษ ขบวนละ 1-2 ตู้  และเปิดขบวนรถพเิศษในเส้นทางสาย
เหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (ขนคนออก
กรุงเทพฯ) ระหว่างวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2561 จัดเดินขบวน
รถพิเศษเพิม่ 4 ขบวน และ ช่วงที่ 2 (รับคนเข้ากรุงเทพฯ) 

ระหว่างวันที่ 1 - 2 
มกราคม 2562 จัด
เดินขบวนรถพิเศษเพิ่ม 4 
ขบวน 

บริษัท ขนส่ง จ ากัด ได้จัดเตรียมชานชาลาขาเข้าเพื่อให้รถ
โดยสารและรถตู้โดยสารสามารถจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารได้อย่าง
เพียงพอ 
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กรมการขนส่งทางบก ไดจ้ัดหารถเสรมิใหเ้พียงพอ โดยจัดเตรยีม
รถโดยสารประจ าทางและรถโดยสารไม่ประจ าทางให้เพียงพอ
กับความต้องการเดินทางของประชาชนในการเดินทางกลบั
ภูมิล าเนาและท่องเที่ยว ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลบัตลอดช่วง
เทศกาล และจัดหารถรับ-ส่ง ผู้โดยสารระหว่างสถานีขนสง่
ผู้โดยสารกบัหมูบ่้านในท้องถ่ินห่างไกลใหเ้พียงพอกบัความ
ต้องการเดินทางของประชาชนไม่ให้มผีู้โดยสารตกค้างที่สถานี   

 

นอกจากนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จ านวน 25 
หน่วยงาน เช่น บริษัทผู้ผลิตรถ ศูนย์บริการจ าหน่ายน้ ามัน
เช้ือเพลิง ศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัย สถานตรวจสภาพ
รถเอกชน ศูนย์บรกิารติดตั้งระบบแกส๊ในรถยนต์ เป็นต้น 
ให้บรกิารตรวจความพรอ้มของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรี 
โดยเจ้าของรถสามารถน ารถเข้ารบับริการได้ ณ ศูนย์บริการที่มี
ป้ายเข้าร่วมกจิกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 31 
มกราคม 2562 
 

 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  จัดหารถโดยสารใหม่ใช้
เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ออกว่ิงให้บริการผู้โดยสาร เพิ่ม
อีกจ านวน 100 คัน 

ตั้งแต่วันที่  28 ธันวาคม 
2561 ให้บริการในสาย
ต่าง ๆ  รวม 9 เส้นทาง 
 

14 การส่งเสริมการท่องเท่ียวของ
ประชาชนเพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง
เทศกาลปีใหม่   

กรมเจ้าท่าไดจ้ัดโครงการ “เจา้ท่าพาล่องสายชล  สิริมงคลส่ง
ท้ายปีเกา่ต้อนรับปีใหม่ 2562” โดยเรือริเวอร์ไซด์ 2 เพื่อ
ให้บรกิารประชาชนล่องเรือในแม่น้ าเจ้าพระยา ในวันที่ 30 
ธันวาคม 2561 มีเส้นทางการเดินเรอื คือ ทางทิศใต้จากกรม
เจ้าท่าถึงสะพานกรงุเทพ และทิศเหนือถึงสะพานพระราม 8 ซึ่ง
สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 300 คน 

 

15 เพ่ิมโครงข่ายทางถนน
สนับสนนุการเดินทางของ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่   

กรมทางหลวงชนบท ได้ด าเนินการโครงการก่อสร้างถนน
ต่อเช่ือมถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนอื-ใต้) 
จ.นนทบุรี จ.ปทมุธานี ระยะทาง 14.700 กิโลเมตร เพื่อเพิ่ม
โครงข่ายการคมนาคมในพื้นทีเ่ช่ือมต่อถนนสายหลกัด้าน
ตะวันตกของแม่น้ าเข้าพระยาให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนและ
รองรับความเจรญิเตบิโตของชุมชนโดยรอบทั้งในปจัจบุันและ
อนาคต 

มีก าหนดเปิดให้บริการ
ในวันท่ี 23 ธันวาคม 
2561 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
16 การยกเลิกการต่ออายุใบอนญุาต
โรงงาน   

เพื่อเพิ่มความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ  การให้ บริการ ลด
ระยะเวลา ลดปัญหาข้อร้องเรียน 

 

17 การช าระค่าบริการผ่านระบบ 
e-Payment 

เช่น การช าระค่าธรรมเนียมรายปี ใบอนุญาตโรงงาน ค่าใบอนุญาต
น าแร่เข้า-ส่งออก การออกใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
e-License การตรวจติดตาม   ผู้ ได้รับใบอนุญาต หรือ e-
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Surveillance รวมไปถึงค่าธรรมเนียมงานบริการด้านอื่นๆ เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการทางด้านการเงินของกระทรวง
อุตสาหกรรมให้ก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด หรือ Cashless Society 
 

18 การพัฒนาระบบ i-Industry โดยเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อเป็นกลไกทดแทนการตรวจ/ต่อใบอนุญาตโรงงาน 
มาเป็นการรับรองตนเอง โดยผู้ประกอบการสามารถใช้วิเคราะห์ และ
ประเมินตนเอง (Performance Evaluation)เพื่อพัฒนากิจการ สร้าง
โอกาสและ  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

19 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ
ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรปูทั่วไทย 

ลดจาก 6% เหลือ 4% (วงเงิน 250 ล้านบาท) 
 

 

20 การสนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑส์ู่ มอก. S 

โดยผู้ประกอบการ SMEs สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง
มาตรฐาน มอก. S รายละไม่เกิน 30,000 บาท (ภายใต้
งบประมาณกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ) 

 

21 การจัดท า Application สินค้า
อุตสาหกรรมชุมชนของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

ภายใต้ช่ือ “77 จังหวัดมีดี มาโชว์” (ThaiBest Products) ข้ึน เพื่อ
เป็นแอพลิเคช่ัน ที่คัดสรรของดี ของเด่น ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรม
ชุมชนของ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเป็นสินค้าที่เช่ือมโยงเรื่องราว 
(Story) วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งได้รวบรวมแล้วกว่า 240 
ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการคัดสรร
กว่า 420 กลุ่ม 3,300 ร้านค้า   

 

22 การสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์
และยางล้อแห่งชาต ิ

โดยจะเปิดให้บริการสนามทดสอบยางล้อ (UN R 117) ในต้นปี 
2562 

 

23 การเปิดให้บริการศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรมสู่ 4.0 (Industry 
Transformation Certer : ITC)   

ด าเนินการให้ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ  

24 โครงการ “เหมืองแร่ปลอดภัย 
ห่วงใยประชาชน” 

จัดตรวจสุขภาพประชาชน และพัฒนาชุมชนรอบเหมือง  

25 โครงการ กนอ. สานฝัน ปัน
อาชีพ มุ่งสู่ธุรกิจท่ียั่งยืน 

ของชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง มีรายได้ มีอาชีพ มีความมั่งค่ัง 
จนกระทั่งมีทุนของตัวเองในอนาคต 

 

26  โครงการจัดการสวนยาง จัดการ
ชีวิต  เพ่ืออนาคตท่ีมั่นคง ของชุมชน
รอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา 
(Rubber City) ปี 4 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการท า
เกษตรแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมยางพารา เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤติราคา
ยาง 

 

27 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

เพื่อช่วยส่งเสริมให้ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง 
โดยเช่ือมโยงการจัดสรรทรัพยากรที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไปสู่
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ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน SEZ 
(สระแก้ว สงขลา ตาก) 

ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ มีอาชีพ มีความมั่งค่ัง จนกระทั่งมีทุน
ของตัวเองในอนาคต   

28 โครงการโรงงานท่ัวไทยร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/รายละเอียด สถานที่/หน่วยงาน 
กองทัพบก และ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
โครงการพอเพียงเพ่ิมพลัง
ชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม 

ขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการคัดกรององค์ความรูจ้าก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมและเหมาะสมกับ
ความต้องการของพื้นที่ชุมชน และน าสู่การขยายผลองค์
ความรู้เหล่าน้ันไปยังศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
ชุมชนโดยรอบในความดูแลของศูนย์ฯ   

พื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียง ไม่น้อยกว่า 20 
ศูนย์ใน  ที่มีอยู่ใน 4 ภูมิภาคทั่ว
ประเทศ 

กระทรวงยุติธรรม 

1. การลดภาระคา่ใช้จา่ย 
และช่วยเหลือประชาชน 
ให้เข้าถึงความยุติธรรม 

1.1 การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
ของ 
กรมบังคับคดีส าหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการ  (กบค.) 

เริ่ม ม.ค. 62  ส่วนกลาง และสบค.
ทั่วประเทศ 

1.2 การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทช้ันบังคับคดี  (กบค.) พ.ย. 61 - ก.ย.62 62 กรุงเทพฯ 
และ 
  จังหวัดกลุม่ 1-9 

1.3 การจัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ  
(กบค.) 

2 ธ.ค. 61 -3 ก.พ. 62 ศูนย์ประชุม  
  แห่งชาติสิริกิติ ์

1.4 การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในโครงการ DJOP 
Center ซึ่งเป็นผลงานของเด็กและเยาวชนในความดูแลของ
กรมพินิจฯ ในราคาพิเศษ (ลดราคา 10 - 20 %)  (กพน.) 

15 ธ.ค. 61-15 ม.ค. 62 สถาน
พินิจฯ  
  และศูนย์ฝึกฯ 

1.5 การให้บริการการบันทึกภาพลักษณะร่องรอย ต าหนิ
พิ เ ศษของพระเครื่ อ ง ให้ กั บประชาชน ตามหลั กนิ ติ
วิทยาศาสตร์  (สนว.) 

17 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 สถาบัน
นิติ 
  วิทยาศาสตร์ 

1.6 การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ซี่งเป็นผลงานของ
ผู้ต้องขังในราคาพิเศษ  (รท.) 

24 ธ.ค. 61 -5 ม.ค. 62 ร้าน
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจ า
และทัณฑสถาน 

2. การให้บริการความรู้
และความเข้าใจด้าน
กฎหมาย 

2.1 บริการแจ้งสิทธิและจัดท าค าขอรับค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาที่เป็นเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติ  ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนทั่วประเทศ  (กคส.)  

1 5  ธ . ค .  6 1  - 1 5  ม . ค .  6 2 
ส่วนกลาง 
และสพน.ทั่วประเทศ 

2.2 การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน : 
     - กฎหมายค้ าประกัน จ านอง พรบ.หลักประกันทางธุรกิจ  
และ พรบ.ล้มละลาย(ฉบับที่ 9) 
    - กฎหมายการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร
และประชาชน 
    - การเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน  (กบค.) 

 
ม.ค.-ก.พ. 62 - 18 จังหวัด 
พ.ย.-ธ.ค. 61 - จังหวัดกลุม่ 1-9 
ต.ค.-ธ.ค. 61 - จังหวัดกลุ่ม 1-9 
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2.3 การลงพื้นที่ทั่วประเทศในการให้ค าปรึกษากฎหมาย 
      โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  (กบค.) 

ช่วงเทศกาลปีใหม-่ สถานีขนส่งสาย
ใต้ 
สบค.ทั่วประเทศ 

2.4 “ส่งความสุข ส่งความรู้กฎหมายกลับบ้าน ในเทศกาลปี
ใหม่” (สกธ.) 

26 ธ.ค. 61 - สถานขีนส่งหมอชิต 
และสถานีรถไฟหัวล าโพง 

2.5 ยุติธรรมใส่ใจ ส่งความห่วงใย จากวัยใส สู่ผู้ปกครอง 
      - จัดอบรมให้ความรู้ แก่ ชุมชน ผ่านโรง เรียนและ
ครอบครัว  (กคส.) 

24 ธ.ค. 61 - โรงเรียนปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

2.6 การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิตาม พ.รบ.ค่าตอบแทนและค่า
ทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  (คป.) 

15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 - พื้นที่
ของ สคป. รวม 57 แห่ง 

2.7 การให้ความรู้ เกี่ยวกับการท างานบริการสังคมแทน
ค่าปรับแก่ผู้ต้องโทษกักขัง และผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินช าระ  
(คป.) 

15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 1. ศาล 
2. สถานกักขัง 

2.8 รณรงค์สร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน 
       - บู รณาการร่วมกับภา คีเครือ ข่ายฯ ได้แก่  การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน  (คป.) 

15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 - พื้นที่ใน
ความรับผิดชอบของ  สคป. 

2.9 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  (ป.ป.ส.) 
 

15 ธ.ค. 61 - 15 ม.ค. 62 – สถานี
ขนส่ง 15 แห่ง 

3. การบริการงานยุติธรรม
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

3.1 ยุติธรรมใส่ใจ (Justice Care) 
      ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานการช่วยเหลือแบบบูรณา
การฯ (สชจ.) 

เริ่มตัง้แต่พ.ย. 61 - ส านกังาน
ยุติธรรมจังหวัด ทั่วประเทศ 

3.2 สร้างสุข ปันย้ิม :  
การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ที่ไม่ได้ฉลองปีใหม่กับ
ครอบครัว (คป.) 

15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 – 
บ้านพักคนชรา, บ้านเด็กก าพร้า, 
โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห ์

3.3 การท างานบริการสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและ 
      สภาพแวดล้อม แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
        1) กิจกรรมบริการสังคม เช่น ตัด แผ้วถางต้นไม้ หรือ
สิ่งกีดขวางบริเวณข้างทางในจุดเสี่ยง ทางร่วมของถนนสาย
หลักและสายรอง 
        2) สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
เจ้าหน้าที่ฯ 
            ณ ด่านตรวจชุมชน จุดตรวจ เช่น ให้บริการแจกผ้า
เย็น เครื่องดื่ม ดูแลประชาชนบริเวณจุดพักรถ  (คป.) 

15 ธ.ค. 61 - 15 ม.ค. 62 - พื้นที่
ในความรับผิดชอบของ สคป. 

3.4 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
        1) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการจิตอาสา  
“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
        2) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ของเด็กและเยาวชนใน
ความดูแลของกรมพินิจฯ ร่วมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน  
(กพน.) 

7 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 - สถาน
พินิจฯ และศูนย์ฝกึฯ 
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3.5 โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
      - นักโทษเด็ดขาดที่รับอนุมัติจ่ายออกท างานสาธารณะ           
นอกเรือนจ า 
        หรือได้รับอนุญาตให้ออกท างานนอกเรือนจ า ออกไป
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน เช่น 1 เรือนจ า 1 วัด                 
1 โรงเรียน (รท.) 

26 ธ.ค. 61 -1. เรือนจ า, ทัณฑ
สถาน 
และ สถานกักขัง 

3.6 กิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ าแห่ง
รัตนโกสินทร์” 
       - การจัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 
       - การสาธิตการฝึกวิชาชีพ - การแสดงของผู้ต้องขังบนเวที
กลาง  (รท.) 

9 ธ.ค. 61 -19 ม.ค. 62 - ลาน
พระราชวังดสุิต  และสนามเสอืป่า 

3.7 Justice Care and Clean 
      - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันท าความสะอาดเก็บขยะ
บริเวณริมหาดพัทยาเหนือ  (กคส.) 

16 ธ.ค. 61 - หาดพัทยาเหนือ 
  จังหวัดชลบรุ ี

3.8 กิจกรรมตรวจเยี่ยมและสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ /
ชุมชน (ป.ป.ส.) 

24 ธ.ค. 61 -5 ม.ค. 62 -หมูบ่้าน 
30 แห่ง และโรงเรียน 10 แห่ง 

3.9 การแก้ไขปัญหาจากรายงานค าขอรับความช่วยเหลือที่ 
คงค้างพิจารณาในภาพรวมทั่วประเทศ จาก 45 วัน ให้
สามารถปรับลดระยะเวลาได้ 21 วัน  (กองทุนยุติธรรมฯ) 

 
เริ่ม ม.ค. 62 - กองทุนยุติธรรม 

3.10 โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดและการลักลอบ
ล าเลียงยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่  (ป.ป.ส.) 

20 ธ.ค. 61 -5 ม.ค. 62 -สถานี
ขนส่ง 15 แห่ง และสถานีรถไฟ 1 แห่ง 

4. การบริการงานยุติธรรม
ผ่านระบบเทคโนโลย ี

4.1  การ เยี่ ยม เด็ กและ เยาวชนทาง ไกล  ผ่ านระบบ 
Conference (กพน.)   

15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 - สถาน
พินิจฯ และศูนย์ฝกึฯ 

4.2 โครงการเผยแพร่ Infographic และช่องทางติดต่อสาย
ด่วน กระทรวงยุติธรรม (1111 กด 77) ผ่าน Mobile 
Application  ในระบบปฏิบัติการ Android  (ศูนย์เทคโนฯ 
สป.ยธ.) 
 

22 พ.ย. - 26 ธ.ค. 61 - สป.ยธ. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ยกเว้นค่าเขา้ชม
พิพิธภัณฑ์                  
จ านวน 3 แห่ง 

การเปิดใหบ้ริการพิพิธภัณฑ์และยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ 
จ านวน 3 แห่ง 

ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 
62 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแหง่ชาติ
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัด
กาฬสินธ์ุ และศูนย์ศึกษาวิจัยและ
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัด
ขอนแก่น 

2 การประกาศอุทยานธรณี
โคราช เป็นอุทยานธรณี

การประกาศอทุยานธรณีโคราช เป็นอทุยานธรณีระดบัประเทศ  
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ระดับประเทศ แห่งท่ี 2 ของ
ประเทศไทย 

แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ในปี 2562 ประชาชนจะมสี่วนร่วม
ในความภาคภูมิใจที่ด าเนินการอนรุักษ์ทรพัยากรธรณี 
สิ่งมีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนตามแนวทางของยเูนสโก 
เพือ่ให้เกิดการอนุรกัษ์และมกีารพฒันาทอ้งถ่ินชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

3 กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ต้นแบบวิถีชีวิต ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก  เป็นต้น 
ด าเนินการในพื้นที่ต้นแบบ 4 ภูมิภาค พร้อมจัดท าคลิป
เผยแพร่ตลอดปี 2562 

 

4 ห้องสมุดความ
หลากหลายทางชีวภาพ ใน
รูปแบบดิจิทัล 
(Biodiversity Digital 
Library) 

เผยแพร่ห้องสมุดความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบ
ดิจิทัล  (Biodiversity Digital Library) บนเว็บไซต์ 
bedolib.bedo.or.th ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

5 จัดงาน Botanic 
Festival 2019 “ผักสวน
ครัว รั้วดอกไม้” (Home 
Garden) 

 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 
62 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อให้ความสุขแก่ประชาชน ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ 

6 ลดราคาผลิตภัณฑ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
(เฟอร์นิเจอร ์
ไม้สัก) 

ลดราคาผลิตภัณฑ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (เฟอร์นิเจอร์ไม้
สัก) (ลด 5% ทุกรายการ , ลด 7% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตัง้แต่ 
10,000 - 40,000 บาท และ ลด 10% เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่ 40,000 บาท ข้ึนไป) 

ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 
62 ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
กลาง กรุงเทพฯ และห้องโชว์
ผลิตภัณฑ์องค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ ถนนราชด าเนินนอก กรุงเทพฯ 

7 ลดราคาท่ีพัก
นักท่องเท่ียว 

ลดราคาที่พกันักท่องเที่ยว  (ลด 10%) ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 
62  ในบริเวณพื้นทีส่วนป่าแม่ยาว-
แม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย, สวนป่า
เขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก, สวน
ป่าแม่ละเมา จงัหวัดตาก, สวนป่า
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร,ี สวน
ป่าเกริงกระเวีย จังหวัดกาญจนบุรี 
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และสถาบนัคชบาลแหง่ชาติในพระ
อุปถัมภ์ฯ 

8 งดเว้นค่าเข้าชมการ
แสดงช้าง  

งดเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้างส าหรับผู้สงูอายุและผู้พกิาร 
ตามนโยบายรฐับาล (ฟร)ี และลดราคาค่าเข้าชมการแสดงช้าง 
ส าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (ลด 10%) 

ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 
62 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติใน
พระอปุถัมภ์ฯ 

9 มอบบัตรประจ าตัว
อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล 
(อสทล.) (Marine 
Rangers) 

มอบบัตรประจ าตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้แก่ภาคี
เครือข่ายอาสา สมัครพิทักษ์ทะเล จ านวน 6,471 คน ซึ่งมี
สิทธิและหน้าที่ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล    พ.ศ. 2560 ที่ได้รับ
การรับรองตาม พ.ร.บ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
มาตรา 16 อย่างถูกต้อง 

 

10 โครงการ “ป่าในเมือง 
สวนป่าประชารัฐ เพ่ือ
ความสุขของคนไทย” 

เปิดโครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของ
คนไทย” จ านวน 12 แห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับ
ป่า สร้างป่า ดูแลป่า ใช้ประโยชน์/ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใน
พื้นที่ป่าในเมืองได้ เช่น ชมวิวทิวทัศน์ ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ฯลฯ 

 

11 “ชมฟรี มีความรู”้ ยกเว้นการจัดเกบ็ค่าบริการเข้าชมสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ า 
(Aquarium) 

ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 
62 ณ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต (Phuket Aquarium) 

12 เพาะช ากล้าไม้ปลูก
ความรู้สู่ประชาชน 

จัดกิจกรรมเพาะช ากล้าไมป้ลกูความรูสู้่ประชาชน เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ด้านเพาะช ากล้าไม้แกป่ระชาชนและเยาวชน 

ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 61 - 31 
ม.ค. 62 ณ หน่วยงานด้านเพาะช า
กล้าไม้ 116 แห่ง 
ทั่วประเทศ 

13 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. 
คณะกรรมการนโยบาย
ท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. .... 

เร่งรัดการจัดที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้มีความก้าวหน้าใน
ทุกอ าเภอ และผลักดันร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ในต้นปี 2562 

 

14 ด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
ป่าไม้ มาตรา 7 ยกเลิกไม้
หวงห้ามในท่ีดินกรรมสิทธิ ์

เร่งรัด “ยกเลิกไม้หวงห้าม” ในที่ดินกรรมสิทธ์ิ ให้มีผลทาง
กฎหมาย    ในห้วงต้นปี 2562 

 

15 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. ปา่
ชุมชน 

เร่งรัด “การจัดตั้งป่าชุมชน” และเร่งรัด “กฎหมายป่า
ชุมชน” ให้แล้วเสร็จในต้นปี 2562 

 

16 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และร่าง พ.ร.บ. สงวนและ

เร่งรัดการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่าง 
พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชนในป่าอนุรักษ์ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างสมดุลและ
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คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ยั่งยืนในปี 2562 
กระทรวงพาณิชย์ 

1.ลดค่าครองชีพ และดูแลราคาสินค้า 

1.1  จัดงานลดราคาจ าหน่าย
สินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ 
ห้างทั่วประเทศ(มากกว่า  
13,500 สาขา) 

โดยร่วมมอืกบัเอกชน จัดงาน“ลดหนกัจัดเต็ม New Year Grand 
Sale” ลดราคาสินค้าอุปโภคบรโิภค ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม 
ของใช้ประจ าวัน เครื่องแต่งกาย และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น 

13 ธ.ค.61- 9 ม.ค.62 (28วัน) ณ ห้าง
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และ
ห้างสรรพสินค้าท้องถ่ิน 
 

1.2 จัดงานธงฟ้าเพื่อเป็น
ของขวัญปีใหม่ส าหรับ
ประชาชน ณ กระทรวง
พาณิชย์ 

จ าหน่ายสินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดต่ า
กว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ 20-40 และจ าหน่ายสินค้า
ไฮไลท์ เช่น ไข่ไก่ 

 น้ ามันปาล์ม น้ าตาลทราย ข้าวสาร เป็นต้น 
 

24-27 ธ.ค. 61 (4 วัน) ณ ลาน
อเนกประสงค์ช้ัน 3 กระทรวงพาณิชย ์
 

1.3 มหกรรมธงฟ้า
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ
 ภูมิภาค 
          ภาคเหนือ (จ.
พิษณุโลก/จ.แพร่/จ.
เชียงราย/จ.นครสวรรค์) 
 

หมายเหต ุ: กิจกรรมในภาคกลาง ตะวันออกเฉียงเหนอื และ
ใต้ อยู่ระหว่างหารือการด าเนินการ 

จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21 – 24 
พ.ย. 61, จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 27 – 
30 พ.ย.61, จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 
3 – 6    ธ.ค.61 และ จ.นครสวรรค์ 
ระหว่างวันที่ 9 – 12    ธ.ค.61 
 

1.4 ลดราคาสินค้าอุปโภค/
บริโภค 20-50% “ค้าส่งรวมใจ 
โชห่วยไทย คู่สังคม” 

โดยขอความร่วมมือสมาคมค้าส่ง/ค้าปลีก ร้านต้นแบบของกรมฯ 20 ธ.ค.61 – 5 ม.ค.62 
 

1.5  ลดราคาสินค้า
ออนไลน์ Thaitrade.com 
30 % 

ภายใต้โครงการ “มอบความสุขปีใหม่ 2562” เวปไซต์ 
thaitrade.com 

 
 

15 ธ.ค.61 – 15 ม..ค.62 
 

1.6 จัดสายตรวจพเิศษ
ตรวจสอบการ
จ าหน่ายชุดกระเช้า
ของขวัญให้เป็น
ธรรมแกผู่้บริโภค 

- ตรวจสอบการจ าหน่ายชุดกระเช้า ของขวัญของ
ผู้ประกอบการ  
- ด าเนินการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ  

 พ.ศ. 2542 
 

3-28 ธ.ค. 61 ณ ห้างสรรพสินค้า 
และย่านการค้าทีม่ีการจ าหน่าย
สินค้ากระเช้าของขวัญ เช่น 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา่ 
เวสตเ์กต ห้างสรรพสินค้า        
เทสโก้โลตัส  

1.7 ประชาสัมพันธ์การรับ
เรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและ
บริการ สายด่วน 1569 

จัดตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการสายด่วน 
1569 เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ใหป้ระชาชนรู้จัก
รักษาสิทธิประโยชน์ของตน ป้องปรามผูป้ระกอบการ
ค้ามิให้ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และให้
ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

26-27 ธ.ค. 61 ณ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร (หมอชิต) 
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เคร่งครัด 
 

1.8  จัดสายตรวจพิเศษ
ตรวจสอบการ
จ าหน่ายสินค้าและ
อาหารในสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร/
สถานีรถไฟ 

 

โดยตรวจสอบการแสดงราคาจ าหน่าย รายละเอียดสินค้า 
และปริมาณการบรรจุ กรณีพบการกระท าผิดให้ด าเนินคดี
ทันท ี

17-28 ธ.ค.61 
1) สถานีรถไฟหัวล าโพง  
2) สถานีขนส่งหมอชิต  
3) สถานีขนส่งเอกมัย  
4) สถานีขนส่งสายใต้ 
 

    1.9 ปล่อยขบวนรถโม
บายเพือ่ออกตรวจสอบสถานี
บรกิารน้ ามนัในช่วง
 ก่อนเทศกาลปีใหม่  

(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี) 20 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ บรเิวณโถงด้านหน้ากระทรวง
พาณิชย ์
 

2.ขยายเวลาให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้า 
    2.1 เปิดให้บรกิารรับจด

ทะเบียนธุรกจิและ
บริการหนังสือรบัรอง 
รับรองส าเนา และ
ตรวจเอกสารข้อมลู
ธุรกจิของนิติบุคคล
ทั่วประเทศ 

 

 บริการรับจดทะเบียนธุรกิจนอกเวลาท าการ 
 

 ณ ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต 1-6 

   วันที่ 22 ธ.ค. 61 (วัน
เสาร์) : 8.30-16.30 น. 
 ณ ส่วนจดทะเบียน

ธุรกิจกลาง ช้ัน 4 
กรมพฒันาธุรกจิ
การค้า 
วันที่ 22 ธ.ค.61 (วัน
เสาร์) : 8.30-16.30 
น. 
วันที่ 24-28 ธ.ค. 61 
(วันธรรมดา) : 16.30-
18.00 น. 

 

 ให้บริการหนังสือรับรอง รับรองส าเนา และตรวจ
เอกสารข้อมลูธุรกิจของนิติบุคคลท่ัวประเทศ 

 

 ช่องทาง Walk In 
เปิดใหบ้รกิารหนังสือ
รับรอง รบัรองส าเนา 
และตรวจเอกสาร นิติ
บุคคล  

 ช่องทาง e-Service  
เปิดใหบ้รกิารหนังสือ
รับรองนิติบุคคลใน
รูปแบบไฟล์
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อิเลก็ทรอนิกส์ (DBD 
e-Certificate File) 

 ช่องทาง e-
Certificate  ณ 
ธนาคาร  เปิด
ให้บรกิารหนังสือ
รับรอง รบัรองส าเนา
เอกสารนิติบุคคล  
เฉพาะธนาคาร
พาณิชย์สาขาที่ร่วม
โครงการ จ านวน 4 
ธนาคาร 823 สาขา 
(ธ.กสิกรไทย 263 
สาขา/ธ.กรุงไทย 244 
สาขา/ธ.ออมสิน 192 
สาขา/          ธ.ธน
ชาติ 124 สาขา) 

 

2.2 การให้บริการและ
อ านวยความ
สะดวกทางการค้า 
ใน 

 วันและเวลา
ราชการ จนถึง
เวลา 18.00 น.  
ดังนี ้

 

            - ออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก
น าเข้าสินค้าทั่วไป 

            - ออกหนังสือรบัรองถ่ินก าเนิดสินค้า  (Form) 
            - ท าบัตรประจ าตัวผู้น าเข้า –ส่งออก/บัตรผู้รบัมอบ

อ านาจ 
               - ให้ค าแนะน าการขอหนังสือส าคัญการส่งออก – 

น าเข้า (Help Desk) 
            - จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อ รองรับระบบ 
Digital Signature (DS) 
 

17 – 21 ธ.ค. 61 
 

 กรมการค้าต่างประเทศ ช้ัน 3 
และ 4 

 สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
  สาขารัชดาภิเษก (ถนน

รัชดาภิเษก) 
 

2.3 เปิดบรกิารรับค าขอจด
ทะเบียนเครือ่งหมายการค้า
และค าขอรับสิทธิบัตร 

 วันเสาร์ของเดือนม.ค.62 (4 วัน) 
วันที่ 5, 1219 และ 26 ม.ค. 62 ณ 
ศูนย์บริการรบัจดทะเบียนทรพัย์สิน
ทางปญัญา ช้ัน 3 กรมทรัพยส์ิน
ทางปญัญา 
 

 2.4  อ านวยความสะดวก
ให้บริษัทมหาชน 
ในการส่งรายงาน
ประจ าปีหรือ
บัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นในรูปแบบ

น าส่งและรบัรองข้อมูลอิเลก็ทรอนกิสใ์นรปูแบบแผน่ข้อมลู (CD)  
รูปแบบ URL และ QR Code 
 

ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.61   เปน็ต้นไป 
 กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
 ส านักงานพาณิชย์จงัหวัด 
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ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
แทนรูปแบบ
เอกสารกระดาษ 

 

2.5 อ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการ 

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่มลีายเซ็นผู้รบัผดิชอบประกาศ
ค่าดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่
ผู้รบัเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได ้(K) ทีส่่วนกลางได้
โดยตรงจากเว็บไซต์ www.price.moc.go.th ได้ตลอดเวลา 

ตั้งแต่ พ.ย. เป็นต้นไป 
 

2.6 ยกเลิกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เรื่อง 
ก าหนดให้ยางรถใหม่เป็น
 สินค้าท่ีต้องมี
หนังสือรับรองและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัด
 ระเบียบในการ
น าเขา้มาในราชอาณาจักร 
 พ.ศ. 2555 

 คาดว่ามีผลบงัคับใช้ 
21 ม.ค. 62 

 

3. บริการพิเศษส าหรับผูป้ระกอบการ 
3.1จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนท่ีให้ค าปรึกษาดา้น
การประกอบธุรกิจใน
ต่างประเทศ 

- โครงการต้นกล้า ทู โกล   
- โครงการพัฒนานักสง่ออกรุ่นใหม่ Young Exporter from local to 

Global 
 

ก.พ.-กค.62 
ณ จังหวัด ชลบุรี/กาญจนบรุี/
นครสวรรค์ล าพูน/พิษณุโลก/

ราชบุรี/กระบี่/อุดรธานี 
เชียงใหม่ อุดรธานี และ

นครราชสีมา 
 

3.3  การให้บริการพิเศษ
ของศูนย์ FTA  Center 
 

 กิจกรรม FTA 4.0 แนะน าระบบฐานข้อมลู
ต่างๆ อาทิ  

               - ระบบการค้นหาอัตราภาษี 
               - คลังข้อมูลการค้าไทย 
               - ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ของไทย 
               - การค้นหารายช่ือผู้น าเข้า- ส่งออก 
 

16 ม.ค. 62 
13.30-16.30 น. 

FTA Center ช้ัน 3 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

 

 กิจกรรม FTA Talk ในหัวข้อ อาทิ 
               - ข้ันตอนการส่งออก-น าเข้าภายใต้ข้อตกลง
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การค้าเสรี รวมทั้ง      
        กฎระเบียบ 

-   โอกาสทางการค้าการลงทุนกบัประเทศที่มี
ความตกลง 

    การค้าเสรี อาทิ จีน อินเดีย เป็นต้น 
               - การค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสร ี

          -  บอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการใช้
สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสร ี

 

 กิจกรรม FTA Clinic จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
การเจรจา FTA ให้บริการข้อมูลความตกลง 
FTA ต่างๆ  

               ระดับทวิภาคี ได้แก่  
1. ไทย-อินเดีย (Thailand-India Free Trade 

Agreement-TIFTA)  
2. ไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade 

Agreement-TAFTA) 
3. ไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer 

Economic Partnership-TNZCEP) 
4. ไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic 

Partnership Agreement-JTEPA) 
5. ไทย-เปรู (Thailand-Peru Closer Economic 

Partnership Agreement-TPCEP) 
6. ไทย-ชิลี (Thailand-Chile Free Trade 

Agreement-TCFTA) 
              ระดับภูมิภาค ได้แก่ 

1. ความตกลงการค้าเสรอีาเซยีน (ASEAN Free Trade 
Area-AFTA) 

2. อาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area-
ACFTA) 
 

3. อาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive 
Economic Partnership-AJCEP) 

4. อาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Free Trade Area-
AKFTA) 

5. อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia-
New Zealand Free Trade Agreement-
AANZFTA) 

6. อาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Free Trade Area-
AIFTA) 
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                 อาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong Free Trade 
Area-           AHKFTA) 

 

3.4  สร้างการรบัรู้ต่อข้อมูล
เศรษฐกจิการค้า ผ่าน 
Application LINE (LINE 
Official) กลุม่เป้าหมาย
จ านวน 50,000 คน    ข้อมลู
เศรษฐกจิการค้า 

ได้แก่  
            1) สรปุเศรษฐกจิ ปี 61 
            2) แนวโน้มเศรษฐกจิ ปี 62 
            3) trends สินค้าโลก ปี 62 
            4) ดัชนีเศรษฐกจิการค้า 
            5) สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 
            6) สถานการณ์เศรษฐกจิการค้าในประเทศ 
            7) บทวิเคราะห์ Hot Issues 
               - สงครามการค้า 
               - ยุทธศาสตร์การค้าไทย-จีน 
               - เทคโนโลยีสง่ผลกระทบต่อการค้า 

เริ่มกลาง ธ.ค. 61 เป็นต้นไป 
ผ่าน  Application LINE 

 (LINE Official) 
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1. สุขถ้วนหน้า 

1.1 One Card All 
Rights : ทุกสิทธิคนพิการ 
ผ่านบัตรประชาชนใบเดยีว 

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคนพิการ
สามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการเข้ารับบริการกับ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ฯลฯ 
 

 

1.2 คงอัตราดอกเบี้ย ต่ าสุด
ท่ีร้อยละ 25 สตางค์ต่อ
เดือน  

โดยส านักงานธนานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการ
แบ่งเบาภาระในการคงดอกเบี้ยต่ า 

 

2. สุขอาศยั 

2.1 มอบบ้าน สรา้งชุมชน 
ไทยทุกคนมั่นคง เข้มแข็ง 
2,562 หลัง 

โดยสถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มอบบ้านมั่นคง 
จ านวน 1,096 หลงั มอบบ้านพอเพียงชนบท จ านวน 1,254 
หลงั มอบบ้านริมคลอง จ านวน 212 หลัง 

 

2.2 บ้านปันสขุเพ่ือ
ผู้สูงอาย ุ

โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือสร้างที่อยู่
อาศัยให้ผู้สูงอายุ ที่มีฐานะยากจนให้มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภัย จ านวน 1,000 หลัง  76 จังหวัด ทั่ว
ประเทศ 

 

2.3 ร่วมใจ สร้างไทย สรา้ง
ท่ีอยู่อาศัย 

โดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ และ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) สร้างบ้านแก่ผู้ประสบภัยดินโคลน
ถล่ม ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จ านวน 
75 หลัง 

 

2.4  Easy Home ซื้อง่าย โดยการเคหะแหง่ชาติ ฟรีค่าธรรมเนียม ฟรีค่าโอนกรรมสิทธ์ิ  
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จ่ายสบาย Sale โครงการบ้านเอื้ออาทรราคาพเิศษ จ านวน 35 
โครงการ/โครงการบ้านแลกบ้าน เพิม่คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนให้ดีข้ึน โดยให้โอกาสผู้อยู่อาศัยในบ้านของการ
เคหะแหง่ชาติ มาแลกบ้านของการเคหะแห่งชาติด้วยกัน 

3. สุขร่วมใจ 

3.1 ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบัคนพิการ   

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็น
ศูนย์กลางเพื่อส าหรับจัดแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจัยและ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกคนพิการ รวมถึงแหล่ง
เรียนรู้เป็นศูนย์ต้นแบบ 
 
 

 

3.2 ศาสนสถานเชื่อมบุญ 
เกื้อหนุนคนพิการ และ
ผู้สูงอาย ุ  

โดยกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกรม
กิจการผูสู้งอายุ  เป็นกิจกรรมทีท่ าให้คนพิการและผูสู้งอายุ 
สามารถประกอบศาสนกิจในวัด และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม และมีวัดต้นแบบทั่วประเทศที่
เอื้อต่อ คนพิการ และผูสู้งอายุสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก 
ปลอดภัย 

 

3.3 หนาวนี้...ท่ีบนดอย 
ตามรอยภูมิวัฒนธรรม 

โดยกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ ลดราคาที่พกั Home 
Stay 10-50% ที่พัก ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นทีสู่ง 5 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จงัหวัดเชียงใหม่ จงัหวัด
อุทัยธานี จังหวัดล าพูน จังหวัดตาก /รับของที่ระลึกฟรี เมื่อ
นักท่องเที่ยวเข้าจุด Checkpoint 

 

3.4 พม.เชื่อมใจ แบ่งปัน
ความสุขสู่สังคม 

โดยกรมพฒันาสังคมและสวัสดิการ จัดท าเมน-ูจับคู่ผู้ให-้ส่งใจ
มอบของขวัญ 2,562 ครัวเรือน ทั่วประเทศ (จัดท าเมนูการให้
ความช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก จากข้อมูล Family 
Data) 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับภาคีเครือข่าย
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น 

 

3.5 สร้างพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ขจัดภัยความรุนแรง 

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อปอ้งกันการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวระดับต าบล (ศปก.ต.) 1 จังหวัด 1 ศปก.ต. 

 

3.6 เว็บไซต์รวมใจยุติ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดตัวเว็บไซต์  
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ความรุนแรง เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาประกาศเจตนารมณ์ โดยแสดงออก
ถึงการ “ไม่ยอมรบั ไม่นิ่งเฉย ไม่กระท าความรุนแรงในสังคม
ทุกรปูแบบ” 

4. สุขยั่งยนื 

4.1 ผลักดันมาตรการ
ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ 
เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ” 

โดยกรมกิจการผูสู้งอายุ เป้าหมายเพื่อใหผู้้สงูอายุไทยเป็น 
Active Ageing (Healthy,Security,Participation) 

 


