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โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลา/สถานท่ี 

กระทรวงแรงงาน 

1) สุขจิต...ขยายสิทธิลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

ขยายความคุ้มครองสู่ลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของสมาคม มูลนิธิ รวมท้ังองค์กรต่างประเทศซ่ึงเป็นผู้ได้สิทธิใหม่และเพิ่ม
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน (จ านวน 11,500,000 คน) ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่                
วันท่ี 9 ธันวาคม 2561 เพิ่มอัตราค่าทดแทนเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
รายเดือน เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างทุพพลภาพเป็นไม่
น้อยกว่า 15 ปี เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีลูกจ้างเสียชีวิตหรือ
สูญหาย เป็น 10 ปี เพิ่มการจ่ายค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพของลูกจ้างให้เป็น
จ านวน 40,000 บาท 
 

มีผลบังคับใช้ต้ังแต่                
วันท่ี 9 ธันวาคม 
2561 

2) สุขใจ...ช่างประชารัฐในชุมชน บริการค้นหา ติดต่อช่างฝีมือ มีมาตรฐานท่ีผ่านการรับรองจาก รง. โดย
สามารถเรียกใช้บริการช่างเพ่ือบริการที่บ้านด้วยตัวเอง เพียงเข้าไปท่ี
เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (www.dsd.go.th) “ร้านช่างประชา
รัฐ” มีช่างประชารัฐในชุมชนท่ีพร้อมจะให้บริการกว่า 14,000 คน ใน 
81,962 ชุมชน 

 

3) สุขสบาย...รักษาได้ทุก
โรงพยาบาล 

พกบตัรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกโรงพยาบาลท้ังรัฐและเอกชนท่ัว
ประเทศ (72 ช่ัวโมงแรก) โดยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดย
ไม่ต้องส ารองจ่าย เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน ส านักงาน
ประกันสังคมจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีประกาศก าหนด และเพิ่มการ
เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการทั่วประเทศตาม
หลักเกณฑ์และอัตราท่ีประกาศก าหนด 

 

4) สุขล้น...คนไทยมีงานท า ส่งเสริมให้คนไทยมีงานท าผ่านตู้งาน (Job Box) จ านวน 500 ตู้                
ท่ัวประเทศ และศูนย์บริการจัดหางาน (Smart Job Center) โดยใช้บัตร
ประชาชนใบเดียวในการใช้บริการค้นหาต าแหน่งงานว่างและจับคู่งาน
แบบทันที และส่งเสริมการไปท างานในต่างประเทศผ่านโมบายแอปพลิเค
ชัน TOEA รวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการไปท างาน
ต่างประเทศ จ านวน 15 ประเทศ 

 

5) สุขหรรษา...พัฒนาทักษะ
ออนไลน์ 

ให้บริการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง YouTube กว่า 
174 เร่ือง โดยจัดให้มีวีดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้หรือฝึกอบรมออนไลน์ด้วย
ตนเองทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีเว็บไซต์ของกรมพัฒนา

 

http://www.dsd.go.th/
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ฝีมือแรงงานและสมัครเข้ารับการพัฒนาทักษะ 4.0 จ านวน 286 หลักสูตร 
ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการร่วมกบัส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

6) งานบริการส าหรบัธุรกจิ  
(https://bizgovchannel.go.th/) 

ให้บริการข้อมูลและการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction)  
ส าหรับการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาตและเอกสารต่าง ๆ ใน 10 ธุรกิจ  
รวม 40 ใบอนุญาต ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การ
แก้ไข/เปล่ียนแปลง และการยกเลิก ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบให้
สามารถเช่ือมโยงระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-
Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง รวมท้ังได้ขยาย
การให้บริการการอนุญาตประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก  และร้านอาหารที่ย่ืน
ค าขอผ่านระบบ Biz Portal จ านวน 9 ใบอนุญาต 

จังหวัดน าร่อง 2 
จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
และราชบุรี 

7) งานบริการส าหรบัประชาชน 
(www.info.go.th) 

เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพ่ือบริการข้อมูลภาครัฐแก่ประชาชนให้
สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านเว็บไซต์เดียว 
(www.info.go.th) หัวข้อการค้นหาเป็น 11 หมวด  ตามเหตุการณ์ในช่วง
ชีวิต (life event)  ของประชาชน  ต้ังแต่เกิด การศึกษา เข้าท างาน 
แต่งงาน มีครอบครัว จนถึงวัยชรา  รวมถึงมีช่องทางบริการที่ประชาชน
สามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของภาครัฐได้ ประกอบด้วย 
1) แจ้งเกิด 2) เข้าเรียน 3) ท าบัตรประชาชน 4) ท าใบขับข่ี 5) ขอ
สวัสดิการ 6) จ่ายภาษี 7) ท างาน 8) มีครอบครัว 9) มีบ้าน 10) แจ้งตาย 
และ 11) ร้องเรียนเร่ืองต่างๆ 

 

ศอ.บต. 

8) คืนความรัก ความผูกพัน  ผ่าน
การสบืสานพระราชปณิธาน 

8.1) จัดสร้างหอเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนา              
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี 1  
8.2) โครงการธนาคารอาหารปลอดภัยระดับหมู่บ้าน/ต าบล โครงการ
เก้าอ้ีสุขใจสู่รองเท้าคู่แรก  และขยายผลโครงการสิริเวชยาน 

ศูนย์ราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ตอนล่าง 

9) มอบโอกาสในชีวิตด้านการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ  กระจายรายได้ 
ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจไร้
รอยต่อ 

9.1) ผ่านโครงการ “ประมงสันติสุข” เพ่ือเร่งขยายพื้นท่ีอนุรักษ์และฟื้นฟู
ป่าชายเลน  เพิ่มพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและแก้ปัญหาประมง 
9.2) ผ่านอาชีพเชิงคู่ โดยด าเนินโครงการสวนยางสู่ฟาร์มเกษตรผสมผสาน 
ต าบลละ 1 แห่ง และวิจัย/น าร่องพืชเศรษฐกิจใหม่  
9.3) เร่งผลักดันกิจกรรมหลักโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหล่ียมมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” เช่น จัดต้ังโรงงานแปรรูปมะพร้าว และเร่งรัดการก่อสร้าง
และเตรียมความพร้อมสนามบินเบตง จังหวัดยะลา  ให้สามารถเปิด
ด าเนินการวันท่ี 1 มกราคม 2563  

 

http://www.onfo.go.th/
http://www.onfo.go.th/
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9.4) พัฒนาและเปิดแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เช่น 
หมู่บ้านจีนฮากกา 150 ปี  
9.5) จัดต้ังศูนย์ประสานและบริการพัฒนาเบ็ดเสร็จ (OSS)  เพื่ออ านวย
ความสะดวกการลงทุนให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 
9.6) ยกระดับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่ือมโยงสู่การ
เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)   

10) ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งในสังคม 

10.1) จัดระบบขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท่ีขาดโอกาสกว่า 
180,000 คน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
10.2) ขับเคล่ือนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยอาศัยสถาบัน
ปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

11) เพิ่มศักยภาพเยาวชนและ 
คนของรัฐ 

11.1) จัดต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเยาวชน เพื่อจัดระบบ
และ     กลไกเช่ือมโยงผู้ส าเร็จการศึกษาสู่การแสวงหาอาชีพ  
11.2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  โดยสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐฝ่าย 
พลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

12) มอบของขวัญเกษตรกรไทย มี
กิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 

เช่น ส่งมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก จ านวน 6 โครงการ ปรับปรุง
ถนนคันคลองพื้นท่ีโครงการชลประทาน และก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาน
อกเขตชลประทาน โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 51,600 คน 
17,585 ครัวเรือน 

 

13)พลังปีใหม่ จ าหน่ายสินค้าราคา
พิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ 

โดยได้จัดจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น ไข่ไก่ นม 
กระเช้าของขวัญ อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ยางพารา ในราคา
พิเศษ ณ จุดจ าหน่ายของหน่วยงานต่าง ๆ และในตลาดออนไลน์ โดยมี
เกษตรกรได้รับประโยชน์ จ านวน 14,002 คน 

 

14)ปีใหม่เท่ียวท่ัวไทย สุขใจไปกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

14.1 เปิดสถานท่ีราชการและปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเท่ียวในสถานท่ี
ต่าง ๆ เช่น แหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ศูนย์
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริและศูนย์วิจัยต่าง ๆ  
โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ จ านวน 190,400 คน  
14.2 เปิดแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร ปศุสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ให้
ประชาชนเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 14,500 คน 
14.3 ให้บริการประชาชนผ่านจุดบริการต่าง ๆ  เช่น ให้บริการจุดพักรถ 
ห้องน้ าและน้ าด่ืม จ านวน 162 จุด ในพื้นท่ี 76 จังหวัด โดยมีประชาชน
ได้รับประโยชน์ จ านวน 72,700 คน 
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กระทรวงสาธารณสุข 

15) โครงการบรูณาการหน่วยแพทย์
เคลื่อนท่ี เพื่อดูแลประชาชนอุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร และถวายสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ด้วยการออกหน่วย
แพทย์เคล่ือนท่ีทุกอ าเภอท่ัวประเทศ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง สธ. 
กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงแรงงาน และกรุงเทพมหานคร 

 

16) โครงการตรวจยีนแพ้ยา 
10,000 คน 

เป็นการให้บริการตรวจยีนเส่ียงต่อการแพ้ยาแก่ผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งช้ีการใช้ยา
กันชัก Carbamazepine เพ่ือป้องกันการแพ้ยารุนแรง โดยแพทย์จาก
โรงพยาบาลพิจารณาการส่งตรวจยีนให้แก่ผู้ป่วยรายใหม่ท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับยาดังกล่าว สามารถส่งตรวจยังสถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในแต่ละภูมิภาค 

 

17) โครงการจัดท าบัตร SMART 
CARD อาสาสมัครสาธารณสุข (อส
ม.) สธ. 

เพ่ือให้ อสม. ทุกคน ใน 76 จังหวัด สามารถรับเงินค่าตอบแทนการ
เสียเวลาได้โดยตรง สามารถกดเงินสดผ่านตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม (เริ่มมอบบัตรต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 ภาคละ 1 จังหวัด 
และด าเนินการจัดสรรให้ครบทุกจังหวัด ภายในเดือนมีนาคม 2562) 

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

18) บริการระบบตรวจสอบสิทธิ 
(Smart Sign On) 

เพ่ือเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ โดยประชาชน นักท่องเท่ียว 
นักเรียน และนักศึกษา สามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะด้วย 
Username และ Password เดียวกันได้กับทุกผู้ให้บริการที่เข้าร่วม
โครงการทั่วประเทศ  

เช่น สนามบิน สถานี
ขนส่ง และสถานท่ี
ท่องเท่ียวต่าง ๆ 

19) บรกิารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สาธารณะ Smart City จังหวัด
ภเูก็ต 

โดยประชาชน นักท่องเท่ียว และชาวต่างชาติ สามารถรับบริการ Free 
Wi-Fi ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต 
 

จังหวัดภูเก็ต 

20)บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท ที
โอที จ ากัด (มหาชน) (บมจ.ทีโอที) 

ในโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ผู้ท่ีสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ บมจ. ทีโอ
ที ในพื้นท่ีโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยจะได้รับสิทธิพิเศษใช้งานฟรี 3 รอบ
บิลแรกท่ีสมัครใช้บริการ 

ระหว่างวันท่ี 15 
ธันวาคม 2561 – 15 
มกราคม 2562 

21) บรกิารโทรศพัท์ประจ าท่ีและ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าท่ีของ บมจ. ทีโอที และ TOT mobile ระบบ  
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TOT Mobile รายเดือน (Postpaid) จะได้รับสิทธิการยกเว้นค่าโทรศัพท์ท่ีโทรไปยังเลข
หมายปลายทางท่ีเป็นโทรศัพท์ประจ าท่ีทุกเลขหมายท่ัวไทยและโทรไปยัง
โครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี TOT mobile ทุกเลขหมายในวันท่ี 30 
ธันวาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 00.01 น. จนถึงวันท่ี 2 มกราคม 2562 เวลา 
23.59 น. ส่วนผู้ท่ีใช้บริการ TOT mobile ระบบเติมเงิน (Prepaid) จะ
ได้รับสิทธิโทรฟรีไปยังทุกโครงข่าย 100 นาที ระหว่างวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 

22) . โปรปใีหม่ จาก my by CAT ผู้ใช้บริการทั้งแบบรายเดือนและแบบเติมเงินสามารถโทรและ 
ส่ง SMEs ในเครือข่าย รวมท้ังใช้งาน LINE Application โดยไม่เสีย
ค่าบริการ 

ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี  3 1 
ธันวาคม 2561 – 1 
มกราคม 2562  
 

23) โครงการช้อป software ลดหย่อนภาษี 200% มูลค่าสูงสุด 10,000 บาท ต่อราย โดย
ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยสามารถน าใบเสร็จการซ้ือสินค้า software 
มาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200% มูลค่า ไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย 

 

24) การทดลองใช้บริการเรียกเกบ็
เงินปลายทาง (Cash on 
Delivery: COD) 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3 เดือน จะได้ทดลองใช้บริการ COD กับบริการ 
EMS ในประเทศของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด โดยงดเว้นการเรียกเก็บ
ค่าบริการ (3%) เป็นเวลา 3 เดือน นับจากวันท่ีเปิดให้ใช้บริการ 

ธันวาคม 2561 – 
กุมภาพันธ์ 2562 

25) . การเปิดใหบ้ริการ Open 
House 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค โดยประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้อง
ท าหนังสือหรือเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ระหว่างวันท่ี 1 – 14 
มกราคม 2562 

กระทรวงการต่างประเทศ 

26) การดูแลช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

โดยมีกรมการกงสุลเป็นแกนขับเคล่ือนหลักภายใต้กรอบนี้ตลอดช่วง 3 ปี
ท่ีผ่านมา  (พ.ศ. 2559 – 2561) กระทรวงการต่างประเทศได้ให้บริการ
รับค าร้องหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ เพ่ือ
เป็นของขวัญแก่ประชาชนในโอกาสปีใหม่ โดยมีประชาชนได้รับบริการ
รวมท้ังส้ิน 114,902 ราย 

 

27) กรมการกงสุลได้เปิดบริการ
พิเศษ 

ให้บริการรับค าร้องหนังสือเดินทางนอกเวลาราชการ (วันเสาร์) และเพิ่ม
บริการพิเศษในรูปแบบใหม ่คือ การบริการเอกสารแปลส าเร็จรูปก่อนการ
รับรองนิติกรณ์เอกสารโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
27.1) การบริการรับค าร้องหนังสือเดินทางเล่มบุคคลท่ัวไป ในวันเสาร์ที่ 8 
/ 15 / 22 ธันวาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 โดยเปิด
ให้บริการ 3 แห่ง ได้แก่ ส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
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ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) ส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza) และส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว MRT 
คลองเตย 

27.2) การบริการเอกสารแปลส าเร็จรูปก่อนการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
เพ่ือลดภาระค่าแปลเอกสาร ซ่ึงท าให้ประชาชนได้รับเอกสารแปลท่ีมีการ
รองนิติกรณ์รวดเร็วขึ้น ระยะเวลาให้บริการ 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 
2562) โดยเป็นการให้บริการประชาชนท่ีต้องการรับรองนิติกรณ์ค าแปล
เอกสารแต่ยังไม่ได้แปลเอกสารมาก่อน ส าหรับเอกสาร 16 ประเภท ได้แก่ 
(1) บัตรประจ าตัวประชาชน (2) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร (3) 
ทะเบียนบ้าน (4) สูติบัตร (5) มรณบัตร (6) ใบส าคัญการสมรส (7) 
ทะเบียนสมรสและบันทึก (8) ใบส าคัญการหย่า (9) ทะเบียนหย่าและ
บันทึก (10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (11) บันทกึฐานะแห่งครอบครัว 
(12) หนังสือรับรองการใช้ค าน าหนา้นาม (13) หนังสือส าคัญการเปล่ียน
ช่ือสกุล (14) หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว (15) หนังสือส าคัญการร่วม
ใช้ช่ือสกุล และ (16) หนังสือส าคัญการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกุล  
 
ท้ังนี้ ประชาชนเจ้าของเอกสารต้องน ามาย่ืนและกรอกค าร้องด้วยตนเอง 
และจะไม่รับเอกสารที่ย่ืนผ่านตัวแทนหรือนายหนา้ และจะส่งคืนเอกสาร
ให้ประชาชนทางไปรษณีย์ ท าใหไ้ม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับเอกสารด้วย
ตนเอง โดยมีค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์จ านวน 60 บาท 

กระทรวงวัฒนธรรม   

28)กิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปีถวาย
เป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลท่ัว
โลก” 

เชิญชวนประชาชนทุกพื้นท่ีรักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม และสวด
มนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัว และตนเอง ตลอดจนเป็น
แรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ระหว่างวันท่ี 29 
ธันวาคม 2561 – 1 
มกราคม 2562 

29) กิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด สบื
สิริสวัสด์ิ 10 รัชกาล” 

มีการให้บริการเดินรถปรับอากาศ ขสมก. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดส าคัญ
ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เช่น วัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม วัดบวรนิเวศราช
วรวิหาร และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

ระหว่างวันท่ี 30 
ธันวาคม 2561 – 1 
มกราคม 2562 
ต้ังแต่เวลา 08.00 – 
16.30 น. 

30) กิจกรรมสักการะพระบรม
สารีรกิธาตุและพระพุทธรปูส าคัญ 

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปส าคัญท่ีประดิษฐานท้ังในและ
ต่างประเทศ จ านวน 13 ประเทศ จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
ไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ต้ังแต่วันท่ี 29 ธันวาคม 
2561 – 1 มกราคม 2562 และจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ 
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจนถึงวันท่ี 15 มกราคม 2562 เพ่ือให้ประชาชน
สักการะ 

31) กิจกรรมไหว้พระวังหน้า พระ
ปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมา
รัตนมารวิชัย 

อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ให้ประชาชนได้สักการะร่วมกับการสักการะ
พระพุทธสิหิงค์ ณ พระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ระหว่างวันท่ี 29 
ธันวาคม 2561 – 27 
มกราคม 2562 

32) กิจกรรมดนตรีและการแสดง
พื้นบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปใีหม่ 
2562 

การแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นมรดกภูมิปัญญาท่ีมีเอกลักษณ์ อัต
ลักษณ์ ท่ีโดดเด่นของประเทศไทย ซ่ึงถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมท่ีมี
คุณค่าและสามารถน ามาพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของประเทศไทย 

ในช่วงเดือนธันวาคม 
2561 – มกราคม 
2562 

33) กิจกรรมการเปิดแหล่งเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมโดยไม่เสียค่าบริการ 

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งให้
นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าบริการ  

ต้ังแต่วันท่ี 29 
ธันวาคม 2561 – 1 
มกราคม 2562 

34) โครงการ “อ่านสร้างชาติ ซ้ือ
หนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” 

สนับสนุนให้ประชาชนซ้ือหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองและผู้อ่ืน 
ท้ังการซ้ือหนังสือเล่มและ E-Book ซ่ึงสามารถน าไปลดหย่อนภาษีตาม
มาตรการลดหย่อนภาษีของกระทรวงการคลัง 

ระหว่างวันท่ี 15 
ธันวาคม 2561 – 16 
มกราคม 2562 

 


