
ของขวัญปีใหม่ รัฐบาลประยุทธ์ 
 

รวบรวมโดยส ำนักข่ำวไทยพับลิก้ำ ข้อมูลจำก : มติ ครม.ประจ ำวันท่ี 4 ธันวำคม 2561 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/รายละเอียด สถานที่/หน่วยงาน 
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  
วทน. เพ่ือเดก็ เยาวชน และประชาชน 
1.ยกเว้นค่าเข้าชมพพิธิภัณฑ์ 
  Space Inspirium ชลบุรี 

5 ธนัวาคม 2561 – 
13 มกราคม 2562 

Space Inspirium  
ณ อทุยานรังสรรค์นวตักรรมอวกาศ 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 

2 ยกเว้นค่าเข้าชมพพิธิภัณฑ์ 
  วทิยาศาสตร์ รับปีใหม่ 2562 

22 ธนัวาคม 2561 –  
5 มกราคม 2562 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 
จงัหวดัปทมุธานี 

3 กิจกรรมดูดาวฟรีท่ีหอดูดาว
ภูมิ ภ า ค  ทั ้ง  3  แ ห่ ง  แล ะ ท่ี 
AstroParkจังหวัดเชียงใหม่ 

วนัเสาร์ของทกุ ๆ สปัดาห์ 
เวลา 17.00 – 22.00 น. 

AstroPark จงัหวดัเชียงใหม ่

4 กิจกรรมชมปรากฏการณ์ 
  Super Full Moon ณ 
AstroPark หอดูดาวภูมิภาคทัง้ 3 
แ ห่ ง  แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย  3 6 0 
โรงเรียนท่ัวประเทศ 

21 มกราคม 2562 
เวลา 16.00 – 23.00 น. 

AstroPark หอดูดาวภูมิภาคทัง้ 3 
แห่ง 
และเครือข่าย 360 โรงเ รียนทั่ว
ประเทศ 

5 สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย CD  
  บทเรียน e-learning ส าหรับ 
  เด็กนักเรียน 

12 ธนัวาคม 2561 – 
12 มกราคม 2562 

โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา มธัยมศกึษาทัว่ประเทศ 

6 กิจกรรมอบรม  
  STEAM 4 INNOVATOR 

10 – 12 มกราคม 2562 อาคารอทุยานนวตักรรม 
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ  
(องค์การมหาชน) 

7 จสิด้า ลดราคาค่าลงทะเบียน 
  ฝึกอบรม 2 หลักสูตร 
  (จาก 15,000 บาท เหลือ  
  7 , 5 0 0  บ า ท )  เ พื่ อ เ ป็ น
ของขวัญให้กับประชาชน 

มกราคม 2562 ณ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศ 
และภูมิ สา รสน เทศ  ( องค์ ก า ร
มหาชน) 
(บางเขน) 

8 โรงเรียนผู้สูงอายุป้องกัน  
โรคอัลไซเมอร์ 

25 พฤศจิกายน 2561  
เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ห้องประชมุศรีสริุยวงศ์บอลรูม 
ชัน้ 11 โรงแรมตวนันา สรุวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร 

9 โครงการบูรณาการ การเรียนรู้
กับการท างาน (Work integrated 
Learning : WiL) 

ธนัวาคม 2561 – มกราคม 2562 สถานศกึษา และสถานประกอบการ 
ทัว่ประเทศ 

วทน. เพ่ือเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
10 จัดโปรโมชั่นลดราคาร้อยละ 
20 
  งานบริการภาคอุตสาหกรรม  
  3 เดือน 

1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จงัหวดั
ปทมุธานี 
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รวบรวมโดยส ำนักข่ำวไทยพับลิก้ำ ข้อมูลจำก : มติ ครม.ประจ ำวันท่ี 4 ธันวำคม 2561 

11 คู่มือบริหารจัดการน า้  
จ านวน 200 เล่ม 

พฤศจิกายน 2561  ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/รายละเอียด สถานท่ี/หน่วยงาน 
กระทรวงมหาดไทย 
ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บ าบดัทกุข์” 
1) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปฯ 
MOI 1567 

พฒันาระบบการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของ
ประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทกุท่ีทกุเวลาโดยน าแอปพลิเคชนั 
MOI 1567 และเวบ็ไซต์ศนูย์ด ารงธรรม 
(www.damrongdhama.moi.go.th) มาเป็น
ช่องทางในการร้องเรียนร้องทกุข์ของประชาชน 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
(ศนูย์ด ารงธรรม มท.)  

2) Share happiness: ช่วยเหลือ
ครัวเรือนยากจน  

สนบัสนนุครัวเรือนยากจนให้มีการบริหารจดัการ
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพึ่งตนเองได้ เน้นการ
ใช้พลงัชมุชนโดยผู้น าอาสาพฒันาชมุชน เพ่ือ
แก้ปัญหาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย จ านวน 15,429 ครัวเรือน  ตัง้แตเ่ดือน
มกราคม – กนัยายน 2562 

กรมการพฒันาชมุชน 

3) ศูนย์ด ารงธรรม น าสุข คลาย
ทุกข์ด้านท่ีดิน ปี 2562  

ให้บริการประชาชนในการรับแจ้งขา่วสาร ข้อ
สงสยั และปัญหาความเดือดร้อนผา่นระบบ HOT 
LINE จ านวน 10 คูส่าย เพ่ือบริการตอบข้อสงสยั
โดยผู้เช่ียวชาญ ตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 

กรมท่ีดิน 

4) Happy Lands แพค็เกจ
ความสุขมอบให้ประชาชน 

ให้บริการใน 3 กิจกรรม ดงันี ้1) กิจกรรมท่ี 1 “จด
ทะเบียนตามนดั” 2) กิจกรรมท่ี 2 “วนัรังวดัเลือก
ได้” และ 3) กิจกรรมท่ี 3 “บริการสขุใจ” ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2562 

กรมท่ีดิน 

ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บ ารุงสขุ”  
5) แบบบ้านสานฝันของขวัญ         
ปีใหม่ ปี 2562  

จดัท าแบบบ้านเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ให้กบัประชาชน จ านวน 7 แบบ จ าแนกได้ 1) 
แบบบ้านอารยสถาปัตย์ จ านวน 3 แบบ 2) แบบ
บ้านผู้ประสบภยั จ านวน 4 แบบ ได้แก่ แบบบ้าน
ประสานพิกดั จ านวน 2 แบบ และแบบบ้าน
ส าเร็จรูปจากโรงงาน จ านวน 2 แบบ ตัง้แตเ่ดือน
ตลุาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

กรมโยธาธิการ 
และผงัเมือง 

6) ห้องน า้ท้องถิ่นสะอาดและ
ปลอดภยั 

พฒันาห้องน า้สาธารณะในความรับผดิชอบของ 
อปท. ทกุแห่งโดยเน้นการพฒันาให้บรรล ุ3 เร่ือง 
คือสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั  ตัง้แตเ่ดือน
พฤศจิกายน 2561 – กนัยายน 2562 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

http://www.damrongdhama.moi.go.th/
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7) คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจ
เท่ียวท้องถิ่น 

สนบัสนนุให้ อปท. ร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชมุชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ด าเนินการ
คดัเลือก และปรับปรุงพฒันาคคูลองและพืน้ท่ี
บริเวณริมคลอง เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียว
วิถีคลอง วิถีเกษตร และประวตัิศาสตร์ ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรมสง่เสริมการปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

8) ถนนสายไร้สายสร้างสุขเพื่อ
คนเมือง ปี 2562 

ด าเนินการน าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน 
เพ่ิมเตมิในอีก 3 เส้นทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั รวมระยะทาง 3.85 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย 1) ถนนนานาเหนือ 0.75 กิโลเมตร 
2) ถนนวิทย ุ2.1 กิโลเมตร และ 3) ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ 1 กิโลเมตร ตัง้แตเ่ดือนมกราคม – 
ธนัวามคม 2562 

การไฟฟ้านครหลวง 

9) ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชน และเผยแพร่สง่เสริมความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์เร่ืองการใช้ไฟฟ้าสูส่าธารณะโดย
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในชมุชนท่ีมีความเสีย่งตอ่
การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติและอคัคีภยั ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ตัง้แตเ่ดือนมกราคม – 
พฤศจิกายน 2562  

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

10) กปภ. อาสาดูแลประปา         
เพื่อปวงชน 

กปภ. สาขา (234 สาขาทัว่ประเทศ ครอบคลมุ 74 
จงัหวดั) จดัสง่เจ้าหน้าท่ีผู้เช่ียวชาญลงพืน้ท่ีทัว่
ประเทศ เพ่ือให้บริการดแูลซ่อมแซมระบบประปา
ภายในบ้านเรือน โดยไมม่ีคา่ใช้จ่าย พร้อม
ปรับปรุงฐานข้อมลูปัจจบุนัของผู้ใช้น า้ ตัง้แต่
เดือนธนัวาคม 2561 – มกราคม 2562  

การประปาสว่นภมูิภาค 

1) ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปฯ 
MOI 1567 

พฒันาระบบการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทกุข์ของ
ประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ทกุท่ีทกุเวลาโดยน าแอปพลิเคชนั 
MOI 1567 และเวบ็ไซต์ศนูย์ด ารงธรรม
(www.damrongdhama.moi.go.th) มาเป็น
ช่องทางในการร้องเรียนร้องทกุข์ของประชาชน 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 
(ศนูย์ด ารงธรรม มท.)  

2) Share happiness: ช่วยเหลือ
ครัวเรือนยากจน  

สนบัสนนุครัวเรือนยากจนให้มีการบริหารจดัการ
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและพึ่งตนเองได้ เน้นการ
ใช้พลงัชมุชนโดยผู้น าอาสาพฒันาชมุชน เพ่ือ
แก้ปัญหาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย จ านวน 15,429 ครัวเรือน  ตัง้แตเ่ดือน
มกราคม – กนัยายน 2562 

กรมการพฒันาชมุชน 

3) ศูนย์ด ารงธรรม น าสุข คลาย ให้บริการประชาชนในการรับแจ้งขา่วสาร ข้อ กรมท่ีดิน 

http://www.damrongdhama.moi.go.th/
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ทุกข์ด้านท่ีดิน ปี 2562  สงสยั และปัญหาความเดือดร้อนผา่นระบบ HOT 
LINE จ านวน 10 คูส่าย เพ่ือบริการตอบข้อสงสยั
โดยผู้เช่ียวชาญ ตลอด 24 ชัว่โมง ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
 

4) Happy Lands แพค็เกจ
ความสุขมอบให้ประชาชน 

ให้บริการใน 3 กิจกรรม ดงันี ้1) กิจกรรมท่ี 1 “จด
ทะเบียนตามนดั” 2) กิจกรรมท่ี 2 “วนัรังวดัเลือก
ได้” และ 3) กิจกรรมท่ี 3 “บริการสขุใจ” ตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม – 30 กนัยายน 2562 

กรมท่ีดิน 

ดูแลประชาชนตามภารกิจ “บ ารุงสขุ”  
5) แบบบ้านสานฝันของขวัญ         
ปีใหม่ ปี 2562  

จดัท าแบบบ้านเพ่ือสนองตอบความต้องการ
ให้กบัประชาชน จ านวน 7 แบบ จ าแนกได้ 1) 
แบบบ้านอารยสถาปัตย์ จ านวน 3 แบบ 2) แบบ
บ้านผู้ประสบภยั จ านวน 4 แบบ ได้แก่ แบบบ้าน
ประสานพิกดั จ านวน 2 แบบ และแบบบ้าน
ส าเร็จรูปจากโรงงาน จ านวน 2 แบบ ตัง้แตเ่ดือน
ตลุาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

กรมโยธาธิการ 
และผงัเมือง 

6) ห้องน า้ท้องถิ่นสะอาดและ
ปลอดภยั 

พฒันาห้องน า้สาธารณะในความรับผดิชอบของ 
อปท. ทกุแห่งโดยเน้นการพฒันาให้บรรล ุ3 เร่ือง 
คือสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั  ตัง้แตเ่ดือน
พฤศจิกายน 2561 – กนัยายน 2562 

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

7) คืนคลองสวยทั่วไทยสุขใจ
เท่ียวท้องถิ่น 

สนบัสนนุให้ อปท. ร่วมกบัภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชมุชน ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ด าเนินการ
คดัเลือก และปรับปรุงพฒันาคคูลองและพืน้ท่ี
บริเวณริมคลอง เพ่ือเป็นการสง่เสริมการท่องเท่ียว
วิถีคลอง วิถีเกษตร และประวตัิศาสตร์ ด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กรมสง่เสริมการปกครองสว่น
ท้องถ่ิน 

8) ถนนสายไร้สายสร้างสุขเพื่อ
คนเมือง ปี 2562 

ด าเนินการน าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน 
เพ่ิมเตมิในอีก 3 เส้นทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั รวมระยะทาง 3.85 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย 1) ถนนนานาเหนือ 0.75 กิโลเมตร 
2) ถนนวิทย ุ2.1 กิโลเมตร และ 3) ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ 1 กิโลเมตร ตัง้แตเ่ดือนมกราคม – 
ธนัวามคม 2562 

การไฟฟ้านครหลวง 

9) ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชน และเผยแพร่สง่เสริมความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์เร่ืองการใช้ไฟฟ้าสูส่าธารณะโดย
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในชมุชนท่ีมีความเสีย่งตอ่
การเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติและอคัคีภยั ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ตัง้แตเ่ดือนมกราคม – 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 
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พฤศจิกายน 2562  
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา/รายละเอียด สถานที่/หน่วยงาน 
กองทพับก และ ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ (วช.)   
โครงการพอเพียงเพิ่ม
พลังชุมชน ม่ันคงด้วย
วจิัยและนวัตกรรม 

ขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจยัและนวตักรรม สูศ่นูย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยการคดักรององค์ความรู้
จากผลงานวิจยัและนวตักรรมท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม
กบัความต้องการของพืน้ท่ีชมุชน และน าสูก่ารขยายผลองค์
ความรู้เหลา่นัน้ไปยงัศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
ชมุชนโดยรอบในความดแูลของศนูย์ฯ   

พืน้ท่ีโดยรอบศนูย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ไมน้่อยกวา่ 20 
ศนูย์ใน  ท่ีมีอยูใ่น 4 ภมูิภาคทัว่
ประเทศ 

กระทรวงยตุิธรรม 

1. การลดภาระค่าใช้จ่าย 
และช่วยเหลือประชาชน 
ให้เข้าถงึความยุตธิรรม 

1.1 การขายทอดตลาดท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างและห้องชุด
ของ 
กรมบงัคบัคดีส าหรับโครงการประชารัฐสวสัดิการ  (กบค.) 

เร่ิม ม.ค. 62  สว่นกลาง และสบค.
ทัว่ประเทศ 

1.2 การจดัมหกรรมไกลเ่กลี่ยข้อพิพาทชัน้บงัคบัคดี  (กบค.) พ.ย. 61 - ก.ย.62 62 กรุงเทพฯ 
และ 
  จงัหวดักลุม่ 1-9 

1.3 การจดัมหกรรมขายทอดตลาด ณ ศนูย์ประชมุแห่งชาติ  
(กบค.) 

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

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

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

1.5 การให้บริการการบันทึกภาพลักษณะร่องรอย ต าหนิ
พิ เศษของพระเค ร่ืองใ ห้กับประชาชน ตามหลักนิติ
วิทยาศาสตร์  (สนว.) 

17 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 สถาบนั
นิต ิ
  วิทยาศาสตร์ 

1.6 การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ซ่ีงเป็นผลงานของ
ผู้ต้องขงัในราคาพิเศษ  (รท.) 

24 ธ.ค. 61 -5 ม.ค. 62 ร้าน
จ าหน่ายผลติภณัฑ์เรือนจ า
และทณัฑสถาน 

2. การให้บริการความรู้
และความเข้าใจด้าน
กฎหมาย 

2.1 บริการแจ้งสิทธิและจัดท าค าขอรับค่าทดแทนและ
คา่ใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาท่ีเป็นเด็กและเยาวชนตาม
พระราชบญัญัติ  คา่ตอบแทนผู้เสียหายและคา่ทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ในสถานพินิจและคุ้มครอง
เดก็และเยาวชนทัว่ประเทศ  (กคส.)  

1 5  ธ . ค .  6 1  - 1 5  ม . ค .  6 2 
สว่นกลาง 
และสพน.ทัว่ประเทศ 

2.2 การให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน : 
     - กฎหมายค า้ประกัน จ านอง พรบ.หลักประกันทาง
ธรุกิจ  
และ พรบ.ล้มละลาย(ฉบบัท่ี 9) 
    - กฎหมายการบังคบัคดีและการไกล่เกลี่ยแก่เกษตรกร
และประชาชน 

 
ม.ค.-ก.พ. 62 - 18 จงัหวดั 
พ.ย.-ธ.ค. 61 - จงัหวดักลุม่ 1-9 
ต.ค.-ธ.ค. 61 - จงัหวดักลุม่ 1-9 
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    - การเสริมสร้างสขุภาพทางการเงิน  (กบค.) 
2.3 การลงพืน้ท่ีทัว่ประเทศในการให้ค าปรึกษากฎหมาย 
      โดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย  (กบค.) 

ช่วงเทศกาลปีใหม-่ สถานีขนสง่
สายใต้ 
สบค.ทัว่ประเทศ 

2.4 “สง่ความสขุ สง่ความรู้กฎหมายกลบับ้าน ในเทศกาลปี
ใหม”่ (สกธ.) 

26 ธ.ค. 61 - สถานีขนสง่หมอชิต 
และสถานีรถไฟหวัล าโพง 

2.5 ยตุิธรรมใสใ่จ สง่ความห่วงใย จากวยัใส สูผู่้ปกครอง 
      - จัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน ผ่านโรงเ รียนและ
ครอบครัว  (กคส.) 

24 ธ.ค. 61 - โรงเรียนปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบรีุ 

2.6 การให้ความรู้เก่ียวกบัสิทธิตาม พ.รบ.ค่าตอบแทนและ
คา่ทดแทน และคา่ใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  (คป.) 

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

2.7 การให้ความรู้เก่ียวกับการท างานบริการสังคมแทน
ค่าปรับแก่ผู้ ต้องโทษกักขัง และผู้ ต้องโทษปรับท่ีไม่มีเงิน
ช าระ  (คป.) 

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

2.8 รณรงค์สร้างจิตส านึกความปลอดภยัทางถนน 
       - บูรณาการร่วมกับภาคี เค รือข่ายฯ ได้แก่  การ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นวิทยกุระจายเสียง วิทยชุมุชน  (คป.) 

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

2.9 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่อ
ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัยาเสพติด  (ป.ป.ส.) 
 

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

3. การบริการงาน
ยุติธรรมช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

3.1 ยตุิธรรมใสใ่จ (Justice Care) 
      ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานการช่วยเหลือแบบ
บรูณาการฯ (สชจ.) 

เร่ิมตัง้แตพ่.ย. 61 - ส านกังาน
ยตุิธรรมจงัหวดั ทัว่ประเทศ 

3.2 สร้างสขุ ปันยิม้ :  
การจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้ ท่ีไม่ได้ฉลองปีใหม่กับ
ครอบครัว (คป.) 

15 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 – 
บ้านพกัคนชรา, บ้านเดก็ก าพร้า, 
โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ 

3.3 การท างานบริการสงัคมเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน
และ 
      สภาพแวดล้อม แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
        1) กิจกรรมบริการสงัคม เช่น ตดั แผ้วถางต้นไม้ หรือ
สิ่งกีดขวางบริเวณข้างทางในจุดเสี่ยง ทางร่วมของถนนสาย
หลกัและสายรอง 
        2) สนบัสนนุช่วยเหลือการปฏิบตัิงานช่วยเหลือ 
เจ้าหน้าท่ีฯ 
            ณ ดา่นตรวจชมุชน จดุตรวจ เช่น ให้บริการแจกผ้า
เย็น เคร่ืองดื่ม ดแูลประชาชนบริเวณจดุพกัรถ  (คป.) 

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

3.4 โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
        1) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการจิต
อาสา  
“เราท าความดี ด้วยหวัใจ” 

7 ธ.ค. 61 -15 ม.ค. 62 - สถาน
พินิจฯ และศนูย์ฝึกฯ 
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        2) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ของเด็กและเยาวชนใน
ความดูแลของกรมพินิจฯ ร่วมด้วยผู้ บริหารหน่วยงาน  
(กพน.) 
3.5 โครงการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
      - นักโทษเด็ดขาดท่ีรับอนุมัติจ่ายออกท างานสาธารณะ           
นอกเรือนจ า 
        หรือได้รับอนญุาตให้ออกท างานนอกเรือนจ า ออกไป
ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน เช่น 1 เรือนจ า 1 
วดั                 1 โรงเรียน (รท.) 

26 ธ.ค. 61 -1. เรือนจ า, ทณัฑ
สถาน 
และ สถานกกัขงั 

3.6 กิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน า้แห่ง
รัตนโกสินทร์” 
       - การจดัแสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ราชทณัฑ์ 
       - การสาธิตการฝึกวิชาชีพ - การแสดงของผู้ต้องขงับนเวที
กลาง  (รท.) 

9 ธ.ค. 61 -19 ม.ค. 62 - ลาน
พระราชวงัดสุิต  และสนามเสือป่า 

3.7 Justice Care and Clean 
      - ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีร่วมกันท าความสะอาดเก็บ
ขยะบริเวณริมหาดพทัยาเหนือ  (กคส.) 

16 ธ.ค. 61 - หาดพทัยาเหนือ 
  จงัหวดัชลบรีุ 

3.8 กิจกรรมตรวจเย่ียมและสร้างความสมัพันธ์ในพืน้ท่ี /
ชมุชน (ป.ป.ส.) 

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

3.9 การแก้ไขปัญหาจากรายงานค าขอรับความช่วยเหลือท่ี 
คงค้างพิจารณาในภาพรวมทั่วประเทศ จาก 45 วัน ให้
สามารถปรับลดระยะเวลาได้ 21 วนั  (กองทนุยตุิธรรมฯ) 

 
เร่ิม ม.ค. 62 - กองทนุยตุิธรรม 

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

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

4. การบริการงาน
ยุติธรรมผ่านระบบ
เทคโนโลยี 

4.1 การเ ย่ียมเด็กและเยาวชนทางไกล ผ่านระบบ 
Conference (กพน.)   

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

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

22 พ.ย. - 26 ธ.ค. 61 - สป.ยธ. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 ยกเว้นค่าเข้าชม
พพิธิภัณฑ์                  
จ านวน 3 แห่ง 

การเปิดให้บริการพิพิธภณัฑ์และยกเว้นคา่เข้าชมพิพิธภณัฑ์ 
จ านวน 3 แห่ง 

ระหวา่งวนัท่ี 29 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 
62 ณ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ
ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัปทมุธานี พิพิธภณัฑ์สิริน
ธร จงัหวดักาฬสนิธุ์ และศนูย์
ศกึษาวิจยัและพิพิธภณัฑ์
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ไดโนเสาร์ภเูวียง จงัหวดัขอนแกน่ 

2 การประกาศอุทยาน
ธรณีโคราช เป็นอุทยาน
ธรณีระดับประเทศ แห่งท่ี 
2 ของประเทศไทย 

การประกาศอทุยานธรณีโคราช เป็นอทุยานธรณี
ระดบัประเทศ แห่งท่ี 2 ของประเทศไทย ในปี 2562 
ประชาชนจะมีสว่นร่วมในความภาคภมูิใจท่ีด าเนินการ
อนรุักษ์ทรพัยากรธรณี ส่ิงมชีีวิต ศิลปะวฒันธรรมของชมุชน
ตามแนวทางของยเูนสโก เพ่ือให้เกิดการอนรุกัษ์และมีการ
พฒันาท้องถ่ินชมุชนอย่างยัง่ยืน 

 

3 กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ต้นแบบวถีิชีวติ ท่ี
เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

จดักิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ต้นแบบวิถีชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น 
ด าเนินการในพืน้ท่ีต้นแบบ 4 ภูมิภาค พร้อมจัดท าคลิป
เผยแพร่ตลอดปี 2562 

 

4 ห้องสมุดความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ในรูปแบบดิจทัิล 
(Biodiversity Digital 
Library) 

เผยแพร่ห้องสมดุความหลากหลายทางชีวภาพในรูปแบบ
ดิจิทัล  (Biodiversity Digital Library) บนเว็บไซต์ 
bedolib.bedo.or.th ของส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพ่ือเป็นองค์ความรู้ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 

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

 ระหวา่งวนัท่ี 29 ธ.ค.61 - 2 ม.ค. 
62 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ จงัหวดัเชียงใหม ่
เพ่ือให้ความสขุแก่ประชาชน ทัง้ชาว
ไทยและชาวตา่งชาต ิ

6 ลดราคาผลิตภัณฑ์
องค์การอุตสาหกรรมป่า
ไม้ (เฟอร์นิเจอร์ 
ไม้สัก) 

ลดราคาผลิตภณัฑ์องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ (เฟอร์นิเจอร์
ไม้สกั) (ลด 5% ทกุรายการ , ลด 7% เมื่อซือ้ผลิตภณัฑ์
ตัง้แต ่10,000 - 40,000 บาท และ ลด 10% เมื่อซือ้
ผลิตภณัฑ์ตัง้แต ่40,000 บาท ขึน้ไป) 

ระหวา่งวนัท่ี 23 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 
62 ณ สว่นอตุสาหกรรมไม้บางโพ 
องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ภาค
กลาง กรุงเทพฯ และห้องโชว์
ผลิตภณัฑ์องค์การอตุสาหกรรม
ป่าไม้ ถนนราชด าเนินนอก 
กรุงเทพฯ 

7 ลดราคาท่ีพัก
นักท่องเท่ียว 

ลดราคาท่ีพกันกัท่องเท่ียว  (ลด 10%) ระหวา่งวนัท่ี 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 
62  ในบริเวณพืน้ท่ีสวนป่าแม่
ยาว-แมซ้่าย จงัหวดัเชียงราย, 
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สวนป่าเขากระยาง จงัหวดั
พิษณโุลก, สวนป่าแมล่ะเมา 
จงัหวดัตาก, สวนป่าทองผาภมูิ 
จงัหวดักาญจนบรีุ, สวนป่าเกริงก
ระเวีย จงัหวดักาญจนบรีุ และ
สถาบนัคชบาลแห่งชาติในพระ
อปุถมัภ์ฯ 

8 งดเว้นค่าเข้าชมการ
แสดงช้าง  

งดเว้นคา่เข้าชมการแสดงช้างส าหรบัผู้สงูอายแุละผู้พิการ 
ตามนโยบายรฐับาล (ฟรี) และลดราคาคา่เข้าชมการแสดง
ช้าง ส าหรับนกัเรียน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป (ลด 
10%) 

ระหวา่งวนัท่ี 1 ธ.ค. 61 - 28 ก.พ. 
62 ณ สถาบนัคชบาลแห่งชาตใิน
พระอปุถมัภ์ฯ 

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

มอบบัตรประจ าตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ให้แก่ภาคี
เครือข่ายอาสา สมคัรพิทักษ์ทะเล จ านวน 6,471 คน ซึ่งมี
สิทธิและหน้าท่ีตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังวา่ด้วยอาสาสมคัรพิทกัษ์ทะเล    พ.ศ. 2560 ท่ีได้รับ
การรับรองตาม พ.ร.บ. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
มาตรา 16 อย่างถกูต้อง 

 

10 โครงการ “ป่าในเมือง 
สวนป่าประชารัฐ เพื่อ
ความสุขของคนไทย” 

เปิดโครงการ “ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพ่ือความสขุ
ของคนไทย” จ านวน 12 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนสามารถอยู่
ร่วมกบัป่า สร้างป่า ดแูลป่า ใช้ประโยชน์/ด าเนินกิจกรรม
ตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีป่าในเมืองได้ เช่น ชมวิวทิวทศัน์ ทางเดิน
ศกึษาธรรมชาติ ฯลฯ 

 

11 “ชมฟรี มีความรู้” ยกเว้นการจดัเกบ็คา่บริการเข้าชมสถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้ 
(Aquarium) 

ระหวา่งวนัท่ี 31 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 
62 ณ สถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้
ภเูก็ต จงัหวดัภเูกต็ (Phuket 
Aquarium) 

12 เพาะช ากล้าไม้ปลูก
ความรู้สู่ประชาชน 

จดักิจกรรมเพาะช ากล้าไม้ปลกูความรู้สูป่ระชาชน เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ด้านเพาะช ากล้าไม้แก่ประชาชนและ
เยาวชน 

ระหวา่งวนัท่ี 15 ธ.ค. 61 - 31 
ม.ค. 62 ณ หน่วยงานด้านเพาะช า
กล้าไม้ 116 แห่ง 
ทัว่ประเทศ 

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

ใ น ทุ ก อ า เ ภ อ  แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ร่ า ง  พ . ร . บ . 
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผล
บงัคบัใช้ในต้นปี 2562 

14 ด าเนินการตาม 
พ.ร.บ. ป่าไม้ มาตรา 7 
ยกเลิกไม้หวงห้ามใน
ท่ีดินกรรมสิทธ์ิ 

เร่งรัด “ยกเลิกไม้หวงห้าม” ในท่ีดินกรรมสิทธ์ิ ให้มีผลทาง
กฎหมาย    ในห้วงต้นปี 2562 

 

15 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. 
ป่าชมุชน 

เร่งรัด “การจดัตัง้ป่าชมุชน” และเร่งรัด “กฎหมายป่าชมุชน” 
ให้แล้วเสร็จในต้นปี 2562 

 

16 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 
และร่าง พ.ร.บ. สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. .... 

เร่งรัดการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. อทุยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และ
ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไข
ปัญหาชุมชนในป่าอนุรักษ์ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่าง
สมดลุและยัง่ยืนในปี 2562 

 

กระทรวงพาณิชย์ 

1.ลดคา่ครองชีพ และดแูลราคาสินค้า 
1.1  จดังานลดราคา
จ าหน่ายสินค้าในช่วง
เทศกาลปีใหม ่ณ ห้างทัว่
ประเทศ(มากกว่า  13,500 
สาขา) 

โดยร่วมมือกบัเอกชน จดังาน“ลดหนกัจดัเตม็ New Year Grand 
Sale” ลดราคาสินค้าอปุโภคบริโภค ได้แก่ อาหารและเคร่ืองดืม่ 
ของใช้ประจ าวนั เคร่ืองแตง่กาย และสินค้าอ่ืน  ๆเป็นต้น 

13 ธ.ค.61- 9 ม.ค.62 (28วนั) ณ 
ห้างค้าปลกีค้าสง่สมยัใหม ่
ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
สะดวกซือ้ และห้างสรรพสนิค้าท้องถ่ิน 

 

1.2 จดังานธงฟ้าเพ่ือเป็น
ของขวญัปีใหมส่ าหรับ
ประชาชน ณ กระทรวง
พาณิชย์ 

จ าหน่ายสินค้าท่ีจ าเป็นตอ่การครองชีพในราคาประหยดัต ่า
กวา่ท้องตลาดทัว่ไปร้อยละ 20-40 และจ าหน่ายสินค้า
ไฮไลท์ เช่น ไข่ไก่ 

 น า้มนัปาล์ม น า้ตาลทราย ข้าวสาร เป็นต้น 
 

24-27 ธ.ค. 61 (4 วนั) ณ ลาน
อเนกประสงคช์ัน้ 3 กระทรวงพาณิชย์ 

 

1.3 มหกรรมธงฟ้า
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
 ภมูิภาค 
          ภาคเหนือ (จ.
พิษณโุลก/จ.แพร่/จ.
เชียงราย/จ.นครสวรรค์) 
 

หมายเหตุ : กิจกรรมในภาคกลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และใต้ อยู่ระหวา่งหารือการด าเนินการ 

จ.พิษณโุลก ระหวา่งวนัท่ี 21 – 24 
พ.ย. 61, จ.แพร่ ระหวา่งวนัท่ี 27 – 
30 พ.ย.61, จ.เชียงราย ระหวา่ง
วนัท่ี 3 – 6    ธ.ค.61 และ จ.
นครสวรรค์ ระหวา่งวนัท่ี 9 – 12    
ธ.ค.61 
 

1.4 ลดราคาสินค้าอปุโภค/
บริโภค 20-50% “ค้าสง่รวม
ใจ โชห่วยไทย คูส่งัคม” 

โดยขอความร่วมมือสมาคมค้าสง่/ค้าปลีก ร้านต้นแบบของกรมฯ 20 ธ.ค.61 – 5 ม.ค.62 
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1.5  ลดราคาสินค้า
ออนไลน์ Thaitrade.com 

30 % 

ภายใต้โครงการ “มอบความสขุปีใหม ่2562” เวปไซต์ 
thaitrade.com 

 
 

15 ธ.ค.61 – 15 ม..ค.62 
 

1.6 จดัสายตรวจพิเศษ
ตรวจสอบการ
จ าหน่ายชดุกระเช้า
ของขวญัให้เป็น
ธรรมแก่ผู้บริโภค 

- ตรวจสอบการจ าหน่ายชดุกระเช้า ของขวญัของ
ผู้ประกอบการ  
- ด าเนินการตรวจสอบตาม พ.ร.บ. วา่ด้วยราคาสินค้าและ
บริการ  

 พ.ศ. 2542 
 

3-28 ธ.ค. 61 ณ ห้างสรรพสินค้า 
และย่านการค้าท่ีมกีารจ าหน่าย
สินค้ากระเช้าของขวญั เช่น 
ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลพลาซ่า 
เวสตเ์กต ห้างสรรพสินค้า        
เทสโก้โลตสั  

1.7 ประชาสมัพนัธ์การรับ
เร่ืองร้องเรียนราคาสินค้าและ
บริการ สายดว่น 1569 

จัดตัง้จุดรับเร่ืองร้องเรียนราคาสินค้าและบริการสาย
ด่วน 1569 เพ่ือประชาสมัพนัธ์รณรงคใ์ห้ประชาชน
รู้จกัรักษาสิทธิประโยชน์ของตน ป้องปราม
ผู้ประกอบการค้ามใิห้ฉวยโอกาสเอารดัเอาเปรียบ
ผู้บริโภค และให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบตัิตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

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

  

1.8  จดัสายตรวจพิเศษ
ตรวจสอบการ
จ าหน่ายสินค้าและ
อาหารในสถานี
ขนสง่ผู้โดยสาร/
สถานีรถไฟ 

 

โดยตรวจสอบการแสดงราคาจ าหน่าย รายละเอียดสินค้า 
และปริมาณการบรรจ ุกรณีพบการกระท าผิดให้ด าเนินคดี
ทนัที 

17-28 ธ.ค.61 
1) สถานีรถไฟหวัล าโพง  
2) สถานีขนสง่หมอชิต  
3) สถานีขนสง่เอกมยั  
4) สถานีขนสง่สายใต้ 
 

    1.9 ปลอ่ยขบวนรถโม
บายเพ่ือออกตรวจสอบ
สถานีบริการน า้มนัในช่วง
 ก่อนเทศกาลปีใหม ่ 

(รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี) 20 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 – 12.00 น. 
ณ บริเวณโถงด้านหน้ากระทรวง
พาณิชย์ 
 

2.ขยายเวลาให้บริการและอ านวยความสะดวกทางการค้า 
    2.1 เปิดให้บริการรับจด

ทะเบียนธรุกิจและ
บริการหนงัสือรับรอง 
รับรองส าเนา และ
ตรวจเอกสารข้อมลู
ธรุกิจของนิติบคุคล
ทัว่ประเทศ 

 

 บริการรับจดทะเบียนธุรกิจนอกเวลาท าการ 
 

 ณ ส านกังานพฒันา
ธรุกิจการค้า เขต 1-6 

   วนัท่ี 22 ธ.ค. 61 (วนั
เสาร์) : 8.30-16.30 น. 
 ณ สว่นจดทะเบียน
ธรุกิจกลาง ชัน้ 4 
กรมพฒันาธรุกิจ
การค้า 
วนัท่ี 22 ธ.ค.61 (วนั
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เสาร์) : 8.30-16.30 
น. 
วนัท่ี 24-28 ธ.ค. 61 
(วนัธรรมดา) : 
16.30-18.00 น. 

 

 ให้บริการหนังสือรับรอง รับรองส าเนา และ
ตรวจเอกสารข้อมูลธุรกิจของนิตบุิคคลท่ัว
ประเทศ 

 

 ช่องทาง Walk In 
เปิดให้บริการหนงัสือ
รับรอง รับรองส าเนา 
และตรวจเอกสาร 
นิติบคุคล  

 ช่องทาง e-Service  
เปิดให้บริการหนงัสือ
รับรองนิติบคุคลใน
รูปแบบไฟล์
อิเลก็ทรอนิกส์ (DBD 
e-Certificate File) 

 ช่องทาง e-
Certificate  ณ 
ธนาคาร  เปิด
ให้บริการหนงัสือ
รับรอง รับรองส าเนา
เอกสารนิติบคุคล  
เฉพาะธนาคาร
พาณิชย์สาขาท่ีร่วม
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 

 วนัและเวลา
ราชการ จนถึง
เวลา 18.00 น.  

            - ออกใบอนญุาตและหนงัสือรับรองการสง่ออก
น าเข้าสินค้าทัว่ไป 

            - ออกหนงัสือรับรองถ่ินก าเนิดสนิค้า  (Form) 
            - ท าบตัรประจ าตวัผู้น าเข้า –สง่ออก/บตัรผู้รับมอบ
อ านาจ 

               - ให้ค าแนะน าการขอหนงัสือส าคญัการสง่ออก – น าเข้า 
(Help Desk) 

17 – 21 ธ.ค. 61 
 

 กรมการค้าตา่งประเทศ ชัน้ 3 
และ 4 

 สาขาท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  
  สาขารัชดาภิเษก (ถนน

รัชดาภิเษก) 
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ดงันี ้
 

            - จดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือ รองรับระบบ 
Digital Signature (DS) 
 

 

2.3 เปิดบริการรับค าขอจด
ทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าและค าขอรับ
สิทธิบตัร 

 วนัเสาร์ของเดือนม.ค.62 (4 วนั) 
วนัท่ี 5, 1219 และ 26 ม.ค. 62 ณ 
ศนูย์บริการรับจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา ชัน้ 3 กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 2.4  อ านวยความ
สะดวกให้บริษัท
มหาชน ในการ
ส่งรายงาน
ประจ าปีหรือ
บัญชีรายช่ือผู้
ถือหุ้นใน
รูปแบบข้อมูล
อเิล็กทรอนิกส์ 
แทนรูปแบบ
เอกสารกระดาษ 

 

น าสง่และรับรองข้อมลูอิเลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบแผน่ข้อมลู 
(CD)  รูปแบบ URL และ QR Code 
 

ตัง้แตว่นัท่ี 23 พ.ย.61   เป็นต้นไป 
 กรมพฒันาธรุกิจการค้า 
 ส านกังานพาณิชย์จงัหวดั 

 

2.5 อ านวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบการ 

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารท่ีมีลายเซน็ผู้รับผดิชอบ
ประกาศคา่ดชันีท่ีใช้วดัการเปลี่ยนแปลงของคา่งาน ณ 
ระยะเวลาท่ีผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคาได้ (K) 
ท่ีสว่นกลางได้โดยตรงจากเวบ็ไซต ์www.price.moc.go.th ได้
ตลอดเวลา 

ตัง้แต ่พ.ย. เป็นต้นไป 
 

2.6 ยกเลกิประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง 
ก าหนดให้ยางรถใหม่
เป็น สินค้าท่ีต้องมี
หนังสือรับรองและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจดั
 ระเบียบในการ
น าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร  พ.ศ. 

 คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ 
21 ม.ค. 62 
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2555 

3. บริการพเิศษส าหรับผู้ประกอบการ 
3.1จัดหน่วยบริการ
เคล่ือนท่ีให้ค าปรึกษา
ด้านการประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศ 

- โครงการต้นกล้า ท ูโกล   
- โครงการพฒันานกัสง่ออกรุ่นใหม ่Young Exporter from local to 

Global 
 

ก.พ.-กค.62 
ณ จงัหวดั ชลบรีุ/กาญจนบรีุ/
นครสวรรค์ล าพนู/พิษณโุลก/
ราชบรีุ/กระบ่ี/อดุรธานี 
เชียงใหม ่อดุรธานี และ

นครราชสีมา 
 

3.3  การให้บริการพเิศษ
ของศูนย์ FTA  Center 
 

 กิจกรรม FTA 4.0 แนะน าระบบฐานข้อมูล
ต่างๆ อาท ิ 

               - ระบบการค้นหาอตัราภาษี 
               - คลงัข้อมลูการค้าไทย 
               - ข้อมลูการค้าระหวา่งประเทศ ของไทย 
               - การค้นหารายช่ือผู้น าเข้า- สง่ออก 
 

16 ม.ค. 62 
13.30-16.30 น. 

FTA Center ชัน้ 3 
กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ 
 

 กิจกรรม FTA Talk ในหัวข้อ อาท ิ
               - ขัน้ตอนการสง่ออก-น าเข้าภายใต้ข้อตกลง

การค้าเสรี รวมทัง้      
        กฎระเบียบ 

-   โอกาสทางการค้าการลงทนุกบัประเทศท่ีมี
ความตกลง 

    การค้าเสรี อาทิ จีน อินเดีย เป็นต้น 
               - การค้าบริการภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 

          -  บอกเลา่แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการใช้
สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี 

 

 กิจกรรม FTA Clinic จัดเจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบการเจรจา FTA ให้บริการข้อมูล
ความตกลง FTA ต่างๆ  

               ระดบัทวิภาคี ได้แก่  
1. ไทย-อินเดยี (Thailand-India Free Trade 

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

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

Economic Partnership-TNZCEP) 
4. ไทย-ญ่ีปุ่ น (Japan-Thailand Economic 

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

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

              ระดบัภมูิภาค ได้แก่ 
1. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free 

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

ACFTA) 
 

3. อาเซียน-ญ่ีปุ่ น (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-อินเดยี (ASEAN-India Free Trade Area-
AIFTA) 

                 อาเซียน-ฮ่องกง (ASEAN-Hong Kong Free Trade 
Area-           AHKFTA) 

 

3.4  สร้างการรับรู้ตอ่ข้อมลู
เศรษฐกิจการค้า ผา่น 
Application LINE (LINE 
Official) กลุม่เป้าหมาย
จ านวน 50,000 คน    ข้อมลู
เศรษฐกิจการค้า 

ได้แก ่ 
            1) สรุปเศรษฐกิจ ปี 61 
            2) แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 62 
            3) trends สินค้าโลก ปี 62 
            4) ดชันีเศรษฐกิจการค้า 
            5) สถานการณ์การค้าระหวา่งประเทศ 
            6) สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในประเทศ 
            7) บทวิเคราะห์ Hot Issues 
               - สงครามการค้า 
               - ยทุธศาสตร์การค้าไทย-จีน 
               - เทคโนโลยีสง่ผลกระทบตอ่การค้า 

เร่ิมกลาง ธ.ค. 61 เป็นต้นไป 
ผ่าน  Application LINE 

 (LINE Official) 
 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

1. สุขถ้วนหน้า 

1.1 One Card All Rights 
: ทุกสิทธิคนพกิาร ผ่าน
บัตรประชาชนใบเดียว 

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคน
พิการสามารถใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในการเข้ารับ
บริการกบัหน่วยงานภาครัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
ฯลฯ 
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1.2 คงอัตราดอกเบีย้ 
ต ่าสุดท่ีร้อยละ 25 
สตางค์ต่อเดือน  

โดยส านกังานธนานเุคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในการ
แบ่งเบาภาระในการคงดอกเบีย้ต ่า 

 

2. สุขอาศัย 

2.1 มอบบ้าน สร้าง
ชุมชน ไทยทุกคนม่ันคง 
เข้มแขง็ 2,562 หลัง 

โดยสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) มอบบ้าน
มัน่คง จ านวน 1,096 หลงั มอบบ้านพอเพียงชนบท จ านวน 
1,254 หลงั มอบบ้านริมคลอง จ านวน 212 หลงั 

 

2.2 บ้านปันสุขเพื่อ
ผู้สูงอาย ุ

โดยกรมกิจการผู้สงูอายุ ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือสร้างท่ีอยู่
อาศัยให้ผู้ สูงอายุ ท่ีมีฐานะยากจนให้มีสภาพแวดล้อมท่ี
เหมาะสมและปลอดภยั จ านวน 1,000 หลงั  76 จงัหวดั ทั่ว
ประเทศ 

 

2.3 ร่วมใจ สร้างไทย 
สร้างท่ีอยู่อาศัย 

โดยส านักงานปลดักระทรวงฯ และ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) สร้างบ้านแก่ผู้ประสบภยัดินโคลน
ถล่ม ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
จ านวน 75 หลงั 

 

2.4  Easy Home ซือ้ง่าย 
จ่ายสบาย 

โดยการเคหะแห่งชาติ ฟรีคา่ธรรมเนียม ฟรีคา่โอน
กรรมสิทธ์ิ Sale โครงการบ้านเอือ้อาทรราคาพิเศษ จ านวน 
35 โครงการ/โครงการบ้านแลกบ้าน เพ่ิมคณุภาพชีวิต ของ
ประชาชนให้ดีขึน้ โดยให้โอกาสผู้อยู่อาศยัในบ้านของการ
เคหะแห่งชาติ มาแลกบ้านของการเคหะแห่งชาติด้วยกนั 

 

3. สุขร่วมใจ 

3.1 ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคน
พกิาร   

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็น
ศนูย์กลางเพ่ือส าหรับจดัแสดงและถ่ายทอดผลงานวิจยัและ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกคนพิการ รวมถึงแหล่ง
เรียนรู้เป็นศนูย์ต้นแบบ 
 
 

 

3.2 ศาสนสถานเชื่อมบุญ 
เกือ้หนุนคนพกิาร และ
ผู้สูงอาย ุ  

โดยกรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ และกรม
กิจการผู้สงูอาย ุ เป็นกิจกรรมท่ีท าให้คนพิการและผู้สงูอาย ุ
สามารถประกอบศาสนกิจในวดั และมีสว่นร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนาได้อย่างเท่าเทียม และมีวดัต้นแบบทัว่ประเทศท่ี
เอือ้ตอ่ คนพิการ และผู้สงูอายสุามารถเข้าถงึได้อย่าง
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สะดวก ปลอดภยั 

3.3 หนาวนี.้..ท่ีบนดอย 
ตามรอยภูมิวฒันธรรม 

โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ ลดราคาท่ีพกั Home 
Stay 10-50% ท่ีพกั ณ ศนูย์พฒันาราษฎรบนพืน้ท่ีสงู 5 
จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม ่จงัหวดั
อทุยัธานี จงัหวดัล าพนู จงัหวดัตาก /รับของท่ีระลกึฟรี เมือ่
นกัท่องเท่ียวเข้าจดุ Checkpoint 

 

3.4 พม.เชื่อมใจ แบ่งปัน
ความสุขสู่สังคม 

โดยกรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ จดัท าเมน-ูจบัคูผู่้ให้-สง่
ใจมอบของขวญั 2,562 ครัวเรือน ทัว่ประเทศ (จดัท าเมนกูาร
ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก จากข้อมลู 
Family Data) 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร ร่วมกบัภาคี
เครือขา่ยอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
เป็นต้น 

 

3.5 สร้างพืน้ท่ีเป้าหมาย
ขจัดภัยความรุนแรง 

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว สง่เสริมให้ชมุชน
มีศนูย์ปฏิบตักิารเพ่ือป้องกนัการกระท าความรุนแรงใน
ครอบครัวระดบัต าบล (ศปก.ต.) 1 จงัหวดั 1 ศปก.ต. 

 

3.6 เวบ็ไซต์รวมใจยตุิ
ความรุนแรง 

โดยกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว เปิดตวัเวบ็ไซต์
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามาประกาศเจตนารมณ์ โดย
แสดงออกถึงการ “ไมย่อมรับ ไมน่ิ่งเฉย ไมก่ระท าความ
รุนแรงในสงัคมทกุรูปแบบ” 

 

4. สุขยั่งยืน 

4.1 ผลักดันมาตรการ
ขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ 
เร่ือง “สังคมผู้สูงอายุ” 

โดยกรมกิจการผู้สงูอาย ุเป้าหมายเพ่ือให้ผู้สงูอายไุทยเป็น 
Active Ageing (Healthy,Security,Participation) 

 



ของขวัญปีใหม่ รัฐบาลประยุทธ์ 
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