
  วนันี ้(25  ธนัวาคม 2556) เม่ือเวลา 10.00  น. ณ กองบญัชาการกองทพัอากาศ (บก.ทอ.) 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม เป็น

ประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั ดงันี ้

   

  1.  เร่ือง   การขยายระยะเวลาโครงการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ

    กิจการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

2.  เร่ือง   แผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม ่2557  

 3.  เร่ือง   การยกเว้นคา่ผา่นทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง  

    กําหนดให้ทางพิเศษบรูพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบรีุ) ทาง 

    ยกระดบัด้านทิศใต้สนามบนิสวุรรณภมูิเช่ือมทางพิเศษบรูพาวิถีและทาง

    เช่ือมตอ่ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สขุสวสัดิ)์ กบัทางพิเศษ

    บรูพาวิถี เป็นทางต้องเสียคา่ผา่นทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสีย 

    หรือยกเว้นคา่ผา่นทางพิเศษ และอตัราคา่ผ่านทางพิเศษ (ฉบบัท่ี 2) 

   พ.ศ. 2556 

  4.  เร่ือง   ร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราภาษีสรรพสามิต   

    (ฉบบัท่ี ..) 

  5.  เร่ือง  รายงานผลการจดันิทรรศการโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือสร้าง

    อนาคตประเทศ ครัง้ท่ี 2   

***************************************************** 

 เอกสารชุดนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รับฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

 

 

 



1. เร่ือง  การขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบและอนมุตัิตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.)  เสนอ ดงันี ้ 

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้  

ประกอบกิจการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (Soft Loan)  ออกไปอีก 1 ปี  โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

2557  ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท  โดยให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ ดําเนิน

โครงการตอ่ไป   โดยใช้หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเดมิตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนมุตัเิม่ือวนัท่ี 2 มิถนุายน 2553  

2. อนมุตังิบประมาณในการชดเชยสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ให้ธนาคารออมสินตาม 

หลกัเกณฑ์เดมิ  คือ คํานวณจากต้นทนุอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจําสงูสดุ 12 เดือนของธนาคารออมสิน 

บวก  คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน (ร้อยละ  0.98)  หกั ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการให้สถาบนัการเงินกู้ เงิน

ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0.01 ตอ่ปี  ซึง่ปัจจบุนัอตัราดอกเบีย้เงินฝากเฉล่ีย 12  เดือนของธนาคารออมสิน 

อยูท่ี่ร้อยละ 3 รวมเป็นวงเงินท่ีขอรับการชดเชยจากรัฐบาลประมาณ 992.50 ล้านบาท ทัง้นีใ้ห้เบกิจ่าย

ตามท่ีเกิดขึน้จริง  

สาระสาํคัญของเร่ือง 

กค. รายงานวา่   

1. โครงการให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จงัหวดัชายแดน 

ภาคใต้เป็นโครงการท่ีดําเนินการตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ 2548  ในรูปแบบสินเช่ืออตัราดอกเบีย้ผอ่นปรน  โดย

ในชว่งปี 2548  - 2553 ดําเนินการโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย  โดยรัฐบาลไมต้่องชดเชยแตอ่ยา่งใด  

สําหรับในช่วงปี 2553  - 2556 ดําเนินการโดยธนาคารออมสิน  ซึง่รัฐบาลมีภาระต้องชดเชยสว่นตา่งของ

อตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้การดําเนินโครงการดงักลา่วเป็นไปเพ่ือบรรเทาภาระดอกเบีย้ให้กบัผู้ประกอบกิจการ

เพ่ือการสนบัสนนุให้เกิดการค้าการลงทนุใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  และป้องกนัการเคล่ือนย้ายถ่ินฐาน

ของประชากรบางสว่น 

2. สถานการณ์ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัไมค่ล่ีคลายเข้าสูภ่าวะปกต ิ สถาบนั 

การเงินท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ยงัมีความต้องการให้ภาครัฐขยายระยะเวลาโครงการฯ   ออกไปหากยตุิ

โครงการตามท่ีกําหนดไว้ในปี 2556  สถาบนัการเงินก็จะต้องปรับเพิ่มอตัราดอกเบีย้ให้สอดคล้องกบัความ

เส่ียงของลกูค้าหรือชะลอการให้สินเช่ือในกรณีท่ีสถาบนัการเงินไมส่ามารถรับความเส่ียงดงักลา่วได้ ซึง่จะ

สง่ผลกระทบตอ่ผู้ประกอบการกิจการในพืน้ท่ีดงักล่าว 

3. สภาอตุสาหกรรมและหอการค้า 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้และศนูย์อํานวยการ 

บริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยืนยนัวา่ หากไมมี่การขยายระยะเวลาโครงการฯ  ผู้ประกอบกิจการจะต้อง

กลบัไปใช้สินเช่ือในอตัราปกต ิ  (ร้อยละ 10 หรือมากวา่) สง่ผลให้เกิดภาวะชะงกังนั  ในด้านการค้าและการ



ลงทนุใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้  สง่ผลกระทบอย่างร้ายแรงตอ่ความมัน่ใจ ตอ่ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชนและสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

4. หากคณะรัฐมนตรีไมมี่มติอนมุตัใิห้ขยายระยะเวลาโครงการและอนมุตัิ 

งบประมาณในการชดเชยสว่นตา่งของอตัราดอกเบีย้ให้แก่ธนาคารออมสิน   ธนาคารออมสินมีความจําเป็น

ท่ีจะต้องขอคืนต้นเงินจํานวน  25,000 ล้านบาท  ท่ีให้กู้กบัสถาบนัการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการ  ซึง่จะสง่ผล

กระทบตอ่สถาบนัการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการในการหาสภาพคลอ่งเพ่ือรองรับเม็ดเงินท่ีถกูดงึกลบัในสิน้ปี 

2556 นี ้  

5. เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการใน 3 จงัหวดั 

ชายแดนภาคใต้ กค. จงึได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการให้ความ

ชว่ยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 1 ปี  โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2557- วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557   

 

2. เร่ือง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  

  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบแผนบรูณาการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปี

ใหม ่2557 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธานกรรมการและผู้ อํานวยการศนูย์อํานวยการ

ความปลอดภยัทางถนน เสนอ  

  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  

มีสาระสาํคัญ ดังนี ้ 

1. ช่ือในการรณรงค์ป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ 2557  

ใช้ช่ือวา่  “ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัตเิหตุ”  

2. ช่วงเวลาดาํเนินการระหว่างวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ถงึวันท่ี 2 มกราคม 2557   

3. เป้าหมายการดําเนินงานสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตทุางถนนลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัสถิติ 

ในชว่งเทศกาลปีใหม ่2556 โดยให้จงัหวดั  อําเภอ  และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเป็นผู้ กําหนดเป้าหมาย

การดําเนินงานด้วยตนเอง   

4. มาตรการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนมี 5 มาตรการได้แก่ 1) มาตรการด้านการ 

บริหารจดัการ  2) มาตรการด้านถนนและการสญัจรอยา่งปลอดภยั  3) มาตรการด้านยานพาหนะท่ี

ปลอดภยั  4) มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอยา่งปลอดภยั   5) มาตรการด้านตอบสนองหลงัเกิดอบุตัเิหต ุ  

5. มาตรการเน้นหนกั ได้แก่   

1) การบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการได้แก่ ไม ่

สวมหมวกนิรภยั   มอเตอร์ไซค์ไมป่ลอดภยั   เมาแล้วขบั  ไมค่าดเข็มขดันิรภยั   ไมมี่ใบขบัข่ี ขบัรถเร็วเกิน

กวา่ท่ีกฎหมายกําหนด  ฝ่าฝืนสญัญาณจราจร  ขบัรถย้อนศร แซงในท่ีคบัขนั และใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีขณะ



ขบัรถ  โดยให้เน้นหนกักบัรถจกัรยานยนต์  รถโดยสารสาธารณะ  และรถกระบะท่ีบรรทกุคนโดยสารเกิน

กวา่ท่ีกฎหมายกําหนด   

2) การควบคมุการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  แล้วขบัข่ีหรือโดยสารยานพาหนะ   

โดยให้บงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   

3) การควบคมุการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์โดยให้บงัคบัใช้กฎหมายท่ี 

เก่ียวข้องกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อยา่งเคร่งครัด   

4) เพิ่มการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือทกุชนิด   ทัง้ในสว่นกลาง สว่นภมูิภาค  

และสว่นท้องถ่ิน  โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้เน้นบทบาทการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์อยา่ง

จริงจงัตอ่เน่ือง  

6. ชว่งเวลาดําเนินการกําหนดเป็น 2 ชว่ง ดงันี ้  

1) ชว่งเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหวา่งวนัท่ี1 พฤศจิกายน – 26 ธนัวาคม  

2556   

2) ชว่งควบคมุเข้มข้น ระหวา่งวนัท่ี 27 ธนัวาคม  2556  - 2 มกราคม 2557   

7. ตวัชีว้ดั 

1) สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตทุางถนน  ผู้ เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงให้เหลือ 

น้อยท่ีสดุเม่ือเทียบกบัสถิตใินชว่งเทศกาลปีใหม ่2556   

2) สถิตกิารเกิดอบุตัเิหตใุหญ่ของรถโดยสารสาธารณะมีจํานวนลดลงเม่ือเทียบกบั 

ชว่งเทศกาลปีใหม ่2556   

3) สถิตกิารเรียกตรวจและจํานวนยานพาหนะท่ีถกูดําเนินคดีตามมาตรการ 10  

มาตรการ มีจํานวนเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบัชว่งเทศกาลปีใหม่ 2556  

ทัง้นี ้ ศนูย์อํานวยการความปลอดภยัทางถนนได้แจ้งแผนบรูณาการป้องกนัและ 

ลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ 2557  ให้คณะกรรมการศนูย์อํานวยการความปลอดภยัทางถนน 

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและจงัหวดัเพ่ือรับทราบและถือปฏิบตัแิล้ว  

 

3. เร่ือง  การยกเว้นค่าผ่านทางพเิศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง กาํหนดให้ทางพเิศษ

บูรพาวิถี (ทางพเิศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทศิใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทาง

พเิศษบูรพาวิถีและทางเช่ือมต่อทางพเิศษกาญจนาภเิษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพเิศษ

บูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพเิศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสีย หรือยกเว้นค่าผ่านทาง

พเิศษ และอัตราค่าผ่านทางพเิศษ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบการยกเว้นคา่ผา่นทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง 

กําหนดให้ทางพิเศษบรูพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบรีุ) ทางยกระดบัด้านทิศใต้สนามบินสวุรรณภมูิ



เช่ือมทางพิเศษบรูพาวิถีและทางเช่ือมตอ่ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สขุสวสัดิ)์ กบัทางพิเศษ

บรูพาวิถี เป็นทางต้องเสียคา่ผา่นทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสีย หรือยกเว้นคา่ผา่นทางพิเศษ และ

อตัราคา่ผ่านทางพิเศษ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  

                   สาระสาํคัญของเร่ือง 

                   คค. รายงานว่า 

                   1. เพ่ือให้การดําเนินการจดัเก็บคา่ผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบรูพาวิถี (ทางพิเศษสายบาง

นา – ชลบรีุ) ทางยกระดบัด้านทิศใต้สนามบนิสวุรรณภมูิ เช่ือมทางพิเศษบรูพาวิถี และทางเช่ือมตอ่ทาง

พิเศษตอ่ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สขุสวสัดิ)์ กบัทางพิเศษบรูพาวิถี สอดคล้องกบั

พระราชบญัญตัิการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 จงึได้ออก

ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองกําหนดให้ทางพิเศษบรูพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบรีุ) ทาง

ยกระดบัด้านทิศใต้สนามบนิสวุรรณภมูิเช่ือมทางพิเศษบรูพาวิถีและทางเช่ือมตอ่ทางพิเศษกาญจนาภิเษก 

(บางพลี – สขุสวสัดิ)์ กบัทางพิเศษบรูพาวิถี  เป็นทางต้องเสียคา่ผา่นทางพิเศษ ประเภทของรถท่ีต้องเสีย

หรือยกเว้นคา่ผา่นทางพิเศษและอตัราคา่ผ่านทางพิเศษ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 โดยมีสาระสําคญัเป็นการ

ยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดงักลา่วไมต้่องเสียคา่ผา่นทางพิเศษตามอตัราท่ีประกาศตัง้แตว่นัท่ี 27 

ธนัวาคม 2556 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2557 เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการ

ทางพิเศษแหง่ประเทศไทยได้มีมตเิห็นชอบและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและ

ลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมดงักลา่วแล้ว 

                   2. การดําเนินการยกเว้นการเก็บคา่ผา่นทางพิเศษดงักล่าว คาดวา่จะมีปริมาณจราจรท่ีใช้ทาง

พิเศษ ทัง้สิน้ 1,252,768 คนั จะทําให้สญูเสียรายได้ประมาณ 48,857,952 บาท แตจ่ะได้ผลประโยชน์ตอบ

แทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมลูคา่เงิน จํานวน 22,168,936 บาท ซึง่ประกอบด้วยมลูคา่จากการ

ประหยดัคา่ใช้จา่ยจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 8,429,152 บาท และ

มลูคา่จากการประหยดัเวลาในทางเดนิทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 13,739,784 บาท 

อยา่งไรก็ดี นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีประเมินเป็นมลูคา่เงินได้ (VOC Saving, VOT Saving) ยงัมี

ผลประโยชน์ท่ีไมส่ามารถประเมินเป็นมลูคา่เงินได้ ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั ตอ่ผู้ ใช้ทางพิเศษ 

และลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าดา่นเก็บคา่ผา่นทางพิเศษ อีกทัง้เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบน

ทางพิเศษ ในช่วงเทศกาลท่ีมีประชาชนเดินทางเป็นจํานวนมาก และเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของ 

กพท. ท่ีมีตอ่ประชาชนเพ่ือให้เกิดเป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของหนว่ยงาน และเป็นการประชาสมัพนัธ์ให้

ประชาชนมาใช้ทางพิเศษบรูพาวิถีมากขึน้ และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการอํานวยความ

สะดวก รวดเร็วและปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชน 

 

4. เร่ือง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับท่ี ..) 



  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง ลดอตัราภาษี

สรรพสามิต  (ฉบบัท่ี ..) ตามท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) เสนอ และให้ดําเนินการตอ่ไปได้ 

    กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา่ 

                       เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอตัราภาษีนํา้มนัดีเซลจะสิน้สดุลงในวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 แตโ่ดยท่ีขณะนีร้าคานํา้มนัในตลาดโลกยงัมีราคาสงู ซึง่หากมีการปรับเพิ่มอตัรา

ภาษีนํา้มนัดีเซลในระยะนีจ้ะทําให้ประชาชนมีภาระคา่ใช้จา่ยเพิ่มสงูขึน้อีก  ดงันัน้  เพ่ือเป็นการบรรเทา

ภาระคา่ครองชีพของประชาชน  จงึควรขยายระยะเวลาการปรับลดอตัราภาษีสรรพสามิตนํา้มนัดีเซลท่ี

มีปริมาณกํามะถนัไมเ่กินร้อยละ  0.005 โดยนํา้หนกั   ในอตัราภาษี 0.005  บาทตอ่ลิตร  และนํา้มนั

ดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัผสมอยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ 4 ในอตัราภาษี 

0.005 บาทตอ่ลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

  สาระสาํคัญของร่างประกาศ 

  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอตัราภาษีสรรพสามิตนํา้มนัดีเซลท่ีมีปริมาณ

กํามะถนัไมเ่กินร้อยละ 0.005 โดยนํา้หนกั ในอตัราภาษี 0.005 บาทตอ่ลิตรและนํา้มนัดีเซลท่ีมีไบโอ

ดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมนัผสมอยูไ่มน้่อยกวา่ร้อยละ 4 ในอตัราภาษี 0.005 บาทตอ่

ลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 

 

5. เร่ือง รายงานผลการจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือสร้างอนาคตประเทศ  

ครัง้ท่ี 2   

  คณะรัฐมนตรีมีมตรัิบทราบรายงานผลการจดันิทรรศการโครงการพฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐานเพ่ือสร้างอนาคตประเทศ ครัง้ท่ี 2  ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวฒัน์ธํารง บญุทรงไพศาล) 

เสนอ   

  สาระสาํคัญของเร่ือง 

  รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวฒัน์ธํารง บญุทรงไพศาล) รายงานงานวา่  

  คณะกรรมการการประชาสมัพนัธ์โครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือสร้างอนาคต

ประเทศไทยได้มีการประชมุครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 9  ธนัวาคม 2556 เพ่ือติดตามผลการจดันิทรรศการ 

“สร้างอนาคตไทย  2020”  โดยสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้ 

1. กาํหนดการจัดนิทรรศการ “สร้างอนาคตไทย 2020” ระหวา่งวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 

– 1 ธนัวาคม 2556  จํานวน 5 แหง่  ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เพชรบรีุ  เชียงใหม ่ 

นครศรีธรรมราช  และสงขลา (หาดใหญ่)   

2. กิจกรรมหลักในการจัดนิทรรศการ “สร้างอนาคตไทย 2020” ประกอบด้วย 3 

กิจกรรมหลกั ได้แก่   



2.1 พธีิเปิดงาน การแสดงปาฐกถาพเิศษ และรายการเสวนา รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (นายกิตตรัิตน์ ณ ระนอง) และ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมเป็นประธานเปิดงานและแสดงปาฐกถา 

พร้อมทัง้ จดัให้มีการเสวนาของผู้แทนจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2.2 รูปแบบนิทรรศการ แบง่เป็น 2 สว่น คือ  

2.2.1 สว่นท่ี1  ก้าวใหมก่ารพฒันา เช่ือมไทยสูโ่ลก   

2.2.2 สว่นท่ี 2  ยกระดบัทกุมิตเิพ่ือคนไทยทกุคน   

2.3 กิจกรรมประกอบการชมนิทรรศการฯ เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้ เข้าร่วมชม

นิทรรศการ ได้ศกึษาและทําความเข้าใจโครงการตา่งๆ   

3. สรุปผลการจัดนิทรรศการ 

3.1 จาํนวนผู้เข้าร่วมนิทรรศการ  ผู้ เข้าร่วมนิทรรศการฯ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   

เพชรบรีุ  เชียงใหม ่ และนครศรีธรรมราช  มีจํานวนรวมทัง้สิน้  229,962  คน  สําหรับการจดันิทรรศการท่ี

จงัหวดัสงขลา (หาดใหญ่)  ได้มีกลุม่ผู้ชมุนมุท่ีไมเ่ห็นด้วยมรคดัค้านการจดันิทรรศการฯ ทําให้ไมส่ามารถ

จดังานตอ่ไปได้  

3.2 ความเหน็ของผู้เช้าร่วมนิทรรศการ  ฯ ผู้ เข้าร่วมชมนิทรรศการฯ มีความ

ประทบัใจนิทรรศการไฟความเร็วสงูมากท่ีสดุ และมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สรุปได้ ดงันี ้ 

3.2.1 ควรประชาสมัพนัธ์การจดันิทรรศการฯ เพิ่มขึน้และให้เข้าถึงประชาชนทกุ 

กลุม่  

3.2.2 ควรเพิ่มเจ้าหน้าท่ีตามจดุตา่งๆ  ภายในสถานท่ีจดังาน 

3.2.3 ควรจดัสถานท่ีให้มีขนาดเหมาะสมตอ่ปริมาณของผู้ เข้าร่วมงาน  

3.3 สําหรับการจดันิทรรศการฯ ท่ีสงขลา  (หาดใหญ่) ซึง่ไมส่ามารถดําเนินการได้ 

อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากเหตสุดุวิสยั  นัน้ คณะกรรมการฯ ได้มีมตรัิบทราบและมอบหมายให้สํานกั

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาเบกิจ่ายคา่ใช้จา่ยการจดันิทรรศการฯ ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

4.  การดาํเนินการในระยะต่อไป  

4.1 เห็นควรกําหนดให้มีหน่วยงานของภาครัฐเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู 

ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารท่ีเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ โดยในเบือ้งต้นอาจจะทํา

เว็บไซต์เร่ืองการปรับโครงสร้างคมนาคมของประเทศอยา่งเป็นทางการ พร้อมทัง้รวบรวมข้อมลูและเอกสาร

ท่ีเก่ียวข้องและให้บริการดาวน์โหลดเอกสารดงักล่าว เพ่ือให้ประชาชนทกุภาคสว่นได้รับรู้ขา่วสารการ

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศอยา่งตอ่เน่ือง 

4.2 เห็นควรมอบหมายให้กรมพฒันาชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณากลไก 



สนบัสนนุให้มีการจดักิจกรรม “จานดว่นไทย ไปครัวโลก”  อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือยกระดบัวิชาชีพการทําอาหาร

ท้องถ่ินไปสูร่ะดบัมาตรฐานสากล 

4.3 เห็นควรมอบหมายให้หนว่ยงานภาครัฐท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารมวลชนจดั 

ให้มีการพฒันาบคุลากรและระบบฐานข้อมลูเพ่ือให้บคุลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ได้

อยา่งเข้าใจและลึกซึง้เชน่เดียวกบัสถานีโทรทศัน์ของภาคเอกชน 

***************************************************** 


