ฉบับที่ 167/2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

คลังชวนเทีย่ วงานกาชาด 2561 จัดเต็ม “สาระ-ความสนุก-บริการ”
___________________________________
นายยุทธนา หยิมการุ ณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการร้านกาชาด
กระทรวงการคลัง กล่า วถึง ความพร้อ มในการร่ ว มออกร้า นกาชาดกระทรวงการคลัง เนื่ อ งในโอกาสการจัด งาน
กาชาด ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริ เวณสวนลุมพินี
กรุ ง เทพฯ ว่า กระทรวงการคลัง รู ้สึ ก ยิน ดีเ ป็ นอย่า งยิ ่ง ที ่ไ ด้ร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการร่ ว มช่ว ยเหลือ สัง คมผ่า น
สภากาชาดไทย ในฐานะองค์กรสาธารณกุศลที่ให้บริ การทางการแพทย์ การสาธารณสุ ข และบรรเทาทุกข์แก่คนไทย
และผูย้ ากไร้ท ัว่ ประเทศ งานกาชาดที่ผ ่า นมาทุก ปี จะเป็ นงานที่พี่น อ้ งชาวไทยตั้ง ตาคอย เพราะทุก คนรู ้ดีว ่า
นอกเหนื อจากความสุ ขความสนุ กที่จะได้รับแล้ว งานนี้ ยงั ถือเป็ นการทําบุญ ช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ได้ยาก และเป็ นการ
เฉลิมพระเกียรติคุณ ระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณที่สถาบัน พระมหากษัตริ ยท์ รงมีต่อพสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอด
ที่สาํ คัญในปี นี้ ถือเป็ นโอกาสพิเศษที่สภากาชาดไทยครบรอบ 125 ปี กระทรวงการคลังจึงได้เตรี ยมการจัดงานที่
เพีย บพร้อ มทั้ง นิ ท รรศการความรู ้ที่เ ป็ นสาระประโยชน์ ความสนุ ก สนานจากการออกร้า นเล่น เกม และบริ ก ารที่
หลากหลายจากหน่ ว ยงานในสัง กัด ทั้ง ภาคราชการและรัฐ วิส าหกิจ มาพร้อ มให้บ ริ ก ารประชาชนในร้า นกาชาด
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย จะเสด็จ
พระราชดําเนิ นทรงเปิ ดงานกาชาด ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุด
ประชาชน สวนลุมพินี กรุ งเทพมหานคร เวลา 17.00 น.
สําหรับในส่ วนของการออกร้านกาชาดกระทรวงการคลังในปี นี้ กระทรวงการคลังและหน่ วยงานใน
สังกัดได้ร่วมนํากิจ กรรมต่างๆ ที่เป็ นจุดเด่นของแต่ละหน่ วยงานมานําเสนออย่างมากมาย อาทิ การจําหน่ ายสิ นค้า
ราคาถูกจากกรมศุล กากร การจํา หน่ า ยจ่ายแลกเหรี ยญจากกรมธนารักษ์ การให้ความรู ้แ ละบริ การตรวจสอบสิ ทธิ์
ค่ารักษาพยาบาล/บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ รวมถึงการออกร้านจําหน่ ายสิ นค้าธงฟ้ าราคาประหยัดสําหรับประชาชนที่มี
บัตรสวัสดิการภาครัฐจากกรมบัญชีกลาง นิ ทรรศการความรู ้เกี่ยวกับการออมจากธนาคารออมสิ นและกองทุนการ
ออมแห่ งชาติ การจําหน่ ายสิ นค้าการเกษตรที่สดใหม่และสิ นค้าแปรรู ปที่หลากหลายจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
และสหกรณ์การเกษตร การจําหน่ ายสลากกาชาดประจําวันโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกิจกรรมเกม
สนุ กๆ ชิ งรางวัลจากหลากหลายหน่ วยงาน

-2“งานกาชาดปี นี้ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดงาน จากเดิมที่จดั ขึ้นในบริ เวณลานพระราชวัง
ดุสิตและสวนอัมพร มาเป็ นที่สวนลุมพินี ร่ วมถึงเปลี่ยนแปลงเวลาในการจัดงาน ซึ่ งข้อดีก็คือ ช่วงนี้ เป็ นช่วงหน้าหนาว
อากาศกําลังเย็นสบาย เดินได้สบายๆ ไม่ร้อน และด้วยความที่สวนลุมพินีเองก็มีตน้ ไม้มาก ทําให้ได้ความร่ มรื่ น และ
บรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นสถานที่จดั งานที่อยูใ่ จกลางเมืองมีระบบขนส่ งมวลชนที่หลากหลาย ทั้งรถ
ประจําทาง รถสาธารณะ และรถไฟฟ้ า ก็จะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูส้ นใจเข้าเที่ยวชมงานได้มากขึ้น
Theme การจัดงานครั้งนี้ จะเป็ นแนวย้อนยุค ทําให้มีมุมมีการแต่งร้านสวยๆ มากมาย เหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายภาพ
สําหรับร้านกาชาดกระทรวงการคลังในปี นี้ จะตั้งอยูบ่ ริ เวณประตู 1 สวนลุมพินี ฝั่งถนนวิทยุ ซึ่ งตลอดการจัดงานทั้ง
9 วัน ในช่วง 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 22.00 น. งานในครั้งนี้ ไม่เสี ยค่าผ่านประตู ซึ่ งเราจะ
มีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งสาระความรู ้ที่เกี่ยวกับผลงาน การจําหน่ายสิ นค้า และความสนุ กสนานจากเกมชิงรางวัล
ผมในนามชาวกระทรวงการคลังก็อยากจะขอเชิญชวนให้พี่นอ้ งประชาชนชาวไทยทุกท่านมาเที่ยว
ชมงานในครั้งนี้ มาเยี่ยมชมร้านกาชาดกระทรวงการคลัง มาร่ วมสนุ กสนาน ร่ วมทําบุญ และจับจ่ายสิ นค้าเพื่อเตรี ยม
ไว้ใช้ในวาระโอกาสแห่ งความสุ ขที่กาํ ลังจะมาถึงในช่วงสิ้ นปี นี้ ซึ่ งผมรับรองว่างานในปี นี้ จะเป็ นอีกหนึ่ งงานกาชาด
ที่ท่านจะต้องพึงพอใจ มีความสุ ข และประทับใจอย่างแน่ นอน” รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวในตอนท้าย
_______________________________________

ส่ วนอํานวยการ สํานักบริ หารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5800 ต่อ 2237

สรุ ปข้ อมูล
การออกร้ านกาชาดกระทรวงการคลัง
หน่ วยงาน
1. กรมธนารักษ์

กิจกรรม
- นิทรรศการทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
- การจําหน่ายจ่ายแลกเหรี ยญ

2. กรมบัญชีกลาง

กิ จกรรมให้ ความรู ้ และบริ การตรวจสอบสิ ทธิ์
ค่ารักษาพยาบาล/บัตรสวัสดิการแห่ งรัฐ
- การจําหน่ ายสิ นค้าร้ านธงฟ้ าราคาประหยัด สําหรั บ
ประชาชนที่มีบตั รสวัสดิการภาครัฐเท่านั้น

3. กรมศุลกากร

- การจําหน่ายสิ นค้าราคาถูกตลอดระยะเวลาการจัดงาน
ทั้ง 9 วัน
- กิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกรมศุลกากร

4. กรมสรรพสามิต

- กิจกรรมร่ วมเล่นเกมเพื่อลุน้ รับของที่ระลึก
- กิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

5. กรมสรรพากร

- กิจกรรมร่ วมเล่นเกมเพื่อลุน้ รับของที่ระลึก
- บริ การให้คาํ แนะนําด้านภาษี
- นิ ทรรศการความรู ้เรื่ องของภาษีเงินได้ และก้าวเข้า
สู่ ยคุ ใหม่ของกรมสรรพากรกับระบบ RD Digital

6. ธนาคารออมสิ น

- Theme การจัดบูทแบบย้อนวันวาน
- การจําลองสาขาในรู ปแบบ DigiThai Banking
- บริ การในยุคดิจิทลั ทั้งเปิ ดบัญชี สมัคร MyMo บริ การ
สิ นเชื่อ และตู ้ ATM
- กระปุกออมสิ น สําหรับผูบ้ ริ จาคเงินผ่าน QR สาธุ
(e-donation) ผ่าน Application MyMo ของธนาคารออม
สิ น (200 ท่าน/วัน) ตลอด 9 วัน

7. สํ านักงานสลากกินแบ่ งรัฐบาล

- จําหน่ ายสลากกาชาดประจําวัน เพื่อให้ผูม้ าเยี่ยมชม
ร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ร่ วมเล่นเกมส์ จับสลาก
หมุ น วงล้อ ชิ ง รางวัล ต่ า งๆ และนํา รายได้จ ากการ
จําหน่ายสลากหลัง หักค่าใช้จ่าย นําทูลเกล้าฯ ถวายโดย
เสด็จพระราชกุศล บํารุ งสภากาชาดไทย

หน่ วยงาน
8.ธนาคารอาคารสงเคราะห์

กิจกรรม
- กิจกรรมร่ วมเล่นเกมเพื่อลุน้ รับของที่ระลึก
- กิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ ธอส.

9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

- การจําหน่ายสิ นค้าเกษตร

10. ธนาคารอิสลาม

- กิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับธนาคาร
- กิจกรรมร่ วม Like Page ธนาคาร เพื่อรับของที่ระลึก

11.คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย

- นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ดา้ นการประกันภัย
- บริ การให้คาํ ปรึ กษา การรับเรื่ องร้องเรี ยนด้าน
การประกันภัย
- กิจกรรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ คปภ.
- การแจกกรมธรรม์ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์)
สําหรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม

12. กองทุนการออมแห่ งชาติ

- กิจกรรมร่ วมเล่นเกมเพื่อลุน้ รับของที่ระลึก
- กิจกรรมการตรวจสอบสิ ทธิ
- การรับสมัครสมาชิก กอช. พิเศษหากสมัครภายใน
งานจะได้รับเสื้ อ กระปุก และปิ่ นโต เป็ นของที่ระลึก

13. ธนาคารแห่ งประเทศไทย

- กิจกรรมร่ วมเล่นเกมเพื่อลุน้ รับของที่ระลึก
- การจําหน่ายหนังสื อ “รวมธนบัตรรัชกาลที่ 9”

