
 
 
 
 
 
 

ฉบับท่ี 91/2555                                                                                                                          วันท่ี 21 สิงหาคม 2555 
 

เชิญชวนชาวไทยรวมงาน “รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพ่ือคุณภาพชีวิต” 
ระหวางวันท่ี 25-26 สิงหาคมน้ี 

_________________________________ 
 

รัฐบาล เตรียมจัดนิทรรศการระดับชาติ “รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต” 11 โครงการ
และทุกกองทุนโชวผลงานเดนสุดในรอบป พรอมเปดตัวกองทุนใหมจากภาครัฐเดินหนาสรางรอยยิ้มและพัฒนาชีวิต
คนไทย ระหวางวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2555 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถานและพรอมกันทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

(21 สิงหาคม 2555) นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ไดแถลงขาวการจัด
งาน "รัฐบาลพบประชาชน ทุน เพื่อคุณภาพชีวิต" เปนความรวมมือของทุกกระทรวงและทุกหนวยงานรวมจัดข้ึน
พรอมกันท่ัวประเทศในระหวางวันท่ี 25-26 สิงหาคม 2555 โดยนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะเปน
ประธานในพิธีเปดงาน ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น.และมี
คณะรัฐมนตรีพรอมผูบริหารระดับสูงจากหนวยงานรัฐและเอกชนรวมในพิธีเปด สําหรับตางจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด ก็
จะมีพิธีเปดในเวลาเดียวกัน 

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปดเผยวา งานดังกลาว มีวัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมผลงานท่ีผานมาของรัฐบาล ซ่ึงมีโครงการที่สรางประโยชนใหกับประชาชนคนไทยรวมท้ังส้ิน 11 
โครงการ เชน พักชําระหนี้ 3 ป, บานหลังแรก, รถคันแรก, บัตรสินเช่ือเกษตรกร, ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร
พรอมกับเปดตัวกองทุนท้ังใหมและของเดิมไดแก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, กองทุนต้ังตัวได, กองทุนพัฒนา
ศักยภาพของหมูบานและชุมชน, กองทุนหมูบาน, กองทุนสุขภาพภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีผลงานและโครงการของ
สถาบันการเงินของรัฐบาล 9 แหง และหนวยงานในกระทรวงการคลังนําเสนอผานรูปแบบของนิทรรศการและส่ือ
มัลติมีเดียท่ีใชเทคโนโลยีใหมภายใตคอนเซ็ป “เศรษฐกิจดีขึ้น ชีวิตก็ดีขึ้น”  ไมวาจะเปนการฉาย VTR เกี่ยวกับงาน
ในโครงการรัฐบาลผานจอแบบพาโนรามา, Gallery ภาพผลงานรัฐบาล 11 โครงการ และเทคนิค QR Code ท่ีมาคูกับ 
Free Wifi เปดโอกาสใหผูรวมงานไดโหลดคลิปนายกพบประชาชนจากภาพนิ่งสูภาพเคล่ือนไหวใน Smart Phone 
ในเวลาอันรวดเร็ว 

“สวนสําคัญท่ีอยากใหคนไทยเขารวมชมภายในงานน้ี ก็คือ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ใต
รมพระบารมีจักรีวงศ" ถวายราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ, 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  โดยแสดงพระบรมฉายาลักษณ พระราชกรณียกิจ พระอัจริยภาพดานตางๆ โครงการ
พระราชดําริ โครงการพระราชเสาวนีย และโรงภาพยนตเฉลิมพระเกียรติท่ีสรางข้ึนเปนพิเศษใหคนไทยรวมสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทุกพระองคมีตอปวงชนชาวไทย” นายทนุศักดิ์ กลาว   
  



 
นอกจากนั้น รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง กลาวเชิญชวนใหประชาชนในทุกกลุมทุกอาชีพ

ท่ัวประเทศรวมชมงาน โดยระบุวา ขณะน้ีมีความพรอมเต็มท่ีสําหรับการจัดงานดังกลาว โดยไดรายงานใหท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรีวันนี้รับทราบแลว ท้ังนี้เพื่อตองการใหประชาชนรับทราบถึงงานท่ีรัฐบาลไดดําเนินการในชวงท่ีผาน
มา ท้ังเร่ืองกองทุนตางๆ รวมท้ังการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตและปญหาท่ีเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ แมวาท่ีผานมา
นายกรัฐมนตรีไดช้ีแจงผลงานรัฐบาลผานรายการรัฐบาลยิ่งลักษณพบประชาชนเปนประจําทุกวันเสารแลว แต
กิจกรรมนี้จะเปนตัวเสริมใหประชาชนในแตละภูมิภาคไดรับทราบและเห็นผลงานท่ีชัดเจนดวยตัวเอง รวมถึงเปด
โอกาสใหไดมีสวนรวมกับนโยบายในดานอ่ืนๆในอนาคตอีกดวย  นอกจากนี้ในงานยังมีการจําหนายสินคาธงฟา,
การเปดจองรถยนตจากผูประกอบการที่รวมโครงการรถคันแรก, Free WiFi ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย,การ
แสดงศิลปผสมผสานและการแสดงจากศิลปน-นักรองช่ือดังท่ีเปนตัวแทนของแตละภูมิภาค 
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กระทรวงการคลัง 
โทร. 02 273 9021 ตอ 2204, 2255, 2256 
Call Center 1359  
 





พิธีเปิด 
25 – 26 สิงหาคม 2555



พืน้ที่
หน่วยงาน

1. โครงการกองทุนพฒันาบทบาทสตรี
2. โครงการกองทุนตั้งตวัได้
3. โครงการกองทุนพฒันาศักยภาพ
   ของหมู่บ้าน และชุมชน (SML)
4. โครงการกองทุนหมู่บ้าน
5. โครงการกองทุนภาครัฐ
6. โครงการรับจ าน าผลผลติทาง 
   การเกษตร

1. โครงการพกัช าระหนี้ 3 ปี
2. โครงการบ้านหลงัแรก
3. โครงการรถคนัแรก
4. โครงการบัตรสินเช่ือเกษตรกร
5 .โครงการประกนัภัยพชืผลเกษตรกร

1. ธกส
2. ธอส
3. ธนาคารออมสิน
4. ธนาคารกรุงไทย
5. SME Bank
6. EXIM Bank
7. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย
8. บสย 
9. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือทีอ่ยู่อาศัย
   (บตท)

1. กรมสรรพากร
2. กรมสรรพสามติ
3. กรมศุลกากร
4. กรมธนารักษ์
5. กรมบัญชีกลาง

1. ธงฟ้า
2. Free wi fi
3. กระทรวงแรงงาน
4. กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์
5. รถคนัแรก



สถานที่ ราชมังคลากีฬาสถาน



สถานที่ พื้นที่กิจกรรม



สถานที่

ภาพรวมพืน้ที่กิจกรรม



สถานที่
ต าแหน่งเวที



สถานที่ มุมมองจากต าแหน่งเวที



Floor Plan



Floor Plan
เวที : 20 x 10 m.
ผู้เข้าร่วมงาน: . 1,000 ทีน่ั่ง
.นิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารม ีจักรีวงศ์” 15 x 20 m.
 นิทรรศการ “รัฐบาลพบประชาชน”      15 x 20 m.
โครงการของรัฐบาล 11 โครงการ 5 x 5 m.
สถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง 5 x 5 m.
ธกส 5 x 12m.
หน่วยงานในสังกดักระทรวงการคลงั 5 หน่วยงาน 5 x5 m.
ธงฟ้า 10 x 30 m.
Free Wi-Fi 10 x 20 m.
พืน้ทีแ่สดงรถยนต์ 13 ค่ายรถ 10 x 10 m.
กระทรวงแรงงาน 3 x 3 m.
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ 3 x 3 m.





จุดถวายราชสักการะ



เวที
พิธีเปิด



เทคนิค
พิธีเปิด



เทคนิค
พิธีเปิด



พิธีเปิดงาน



ก าหนดการ รัฐบาลพบประชาชน
“ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต”
วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ราชมังคลากีฬาสถานพิธีเปิด

08.00 น. -มวลชน และแขกผู้มเีกียรติเดินทางมาถึงบริเวณงาน
08.30 น. -แขกผู้มีเกียรติและสือ่มวลชนลงทะเบียน

-รมช ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ถ่ายทอดสดบรรยากาศกิจกรรมภายในงาน  
               เพื่อออกอากาศทางรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน
 -เตรียมการถ่ายทอดสด
09.00 น. -เริ่มการถ่ายทอดสด (พิธีกรในรายการน าเข้ารายการ)

-นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าสู่บริเวณงาน
09.05 น.   พิธีกรน าเข้าการแสดงต้อนรับ “คนไทย สุขตลอดไป”

 การแสดง Life Performance เป็นการประมวลภาพแห่งความสุขของคนไทย
 ในหลากหลายอาชีพ จากกองทุนต่างๆ ที่รัฐบาลดูแลให ้ร้อยเรียงกับบทเพลงบรรเลงสด
 โดยโก้ มิสเตอร์แซกแมน และการแสดงสดบนเวที
-ต่อเนื่องด้วย VTR “ทนุ...เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย”
 น าเสนอความสุขของประชาชนทุกกลุ่มด้วยโครงการต่างๆ ของรัฐบาล



ก าหนดการ
พิธีเปิด

09.15 น.     - พิธีกรเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวรายงานการจัดงาน
09.20 น.     - พิธีกรเชิญ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน

 โดยแสดงเจตจ านงถึงความมุ่งมั่นที่ตั้งใจจะท าเพื่อพี่น้องคนไทยนับจากนี้ไป 
 เพื่อให้พ่ีน้องคนไทยได้มีความสุขตลอดไป
- คณะรัฐมนตรีร่วมเดินขึ้นบนเวทีพร้อมกับ นายกรัฐมนตรี

09.25 น.     - นายกรัฐมนตรีทักทายพื้นท่ีการจัดงาน 76 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ
- นายกรัฐมนตรี Video Conferences กับประชาชน 4 จังหวัดทัว่ไทย
- ประชาชนจาก 4 จังหวัด กล่าวขอบคุณรัฐบาลถึงโครงการต่างๆ
   *ประชาชนจากเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณโครงการกองทุนพัฒนาสตรี
*ประชาชนจากอยุธยา กล่าวขอบคุณโครงการรถคันแรก
*ประชาชนจาก-ขอนแก่นกล่าวขอบคุณโครงการพักช าระหนี้
*ประชาชนจากหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากล่าวขอบคุณโครงการกองทุนหมู่บ้าน

รัฐบาลพบประชาชน
“ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต”
วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน



ก าหนดการ
พิธีเปิด

09.35 น.     - พิธีกรเชิญ นายกรัฐมนตรี ท าพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
โดยนายกรัฐมนตรีวางลูกบอลที่มีสัญลักษณ์กิจกรรมลงบนฐานรับ
 บนเวทีปรากฏภาพ สัญลักษณ์โครงการรัฐบาล 10 โครงการ 
 ฐานรับบอลเปล่งประกายแสงพร้อมกับสัญลักษณ์โครงการทั้งหมด
ปรากฎที่ฐานรับ
 ภาพธงชาติไทยปรากฏบนจอเวทีพร้อมกับสัญลักษณ์โครงการต่างๆ
 รวมกันเป็นข้อความ “รัฐบาลพบประชาชน” ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต
 และผืนผ้าท่ีถูกซ่อนไว้ในเสาของพื้นที่พิธเีปิดงาน
 จะถูกปล่อยลงมาจากด้านบนปรากฏภาพสัญลักษณ์โครงการต่างๆ
 ที่สร้างความสุขให้กับคนไทยในรอบปีที่ผ่านมา และผืนผ้าจะกลายเป็น
 ส่วนหน่ึงของพ้ืนที่ตลอดการจัดงาน

รัฐบาลพบประชาชน
“ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต”
วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน



ก าหนดการ
พิธีเปิด

09.40 น. -พิธีกรเชิญ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตร ีถ่ายภาพร่วมกัน
-พิธีกรกล่าวขอบคุณ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติ
 ที่มาร่วมงานน้ี นับจากน้ีไป ประเทศไทยจะเป็นชาติที่เตม็เปี่ยมด้วยรอยย้ิม
 และความหวัง ด้วยมาตรฐานใหม่แห่งคุณภาพชีวิต ตามที่รัฐบาลตั้งใจไว้

09.45 น. -นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน
-นายกรัฐมนตรี ทักทายและพูดคุยกับประชาชน

10.00 น. --เสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด

10.30 – 19.00 น. กิจกรรมสาระความรู้ ความสุขเพื่อคนไทย

รัฐบาลพบประชาชน
“ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต”
วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน



นิทรรศการ



ประกอบด้วย
•นิทรรศการ “มหาราชในดวงใจ ไทยทั่วหล้า”
•นิทรรศการ “ในพระหัตถ์ แห่งพะแม่แห่งแผ่นดิน”
•นิทรรศการ 60 พรรษา “เจ้าฟ้าของแผ่นดนิ”
•โรงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

นิทรรศการ
“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ”์





นิทรรศการ
“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”







นิทรรศการ
“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”



นิทรรศการ
“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ”์

โรงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

จัดท าเป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยน าภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
ในแต่ละพระองค ์น ามาเผยแพร่ให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมี
เนื้อหาประกอบไปด้วย
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “มหาราชในดวงใจ ไทยท่ัวหล้า
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “พระเมตตาดั่งสายธาร”
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมฯ ของปวงชนชาวไทย”



นิทรรศการ
“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”



นิทรรศการ
“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”



นิทรรศการ
“รัฐบาลพบประชาชน”

เนื้อหานทิรรศการ
 รัฐบาลพบประชาชน “ทุน...เพื่อคุณภาพชีวิต” / 11 โครงการรัฐบาล 
   (LED Panorama Wall Screen)
 เศรษฐกิจดีขึ้น ชีวิตก็ดีขึ้น (Gallery)
 นายกฯพบประชาชน (QR Code App.)



นิทรรศการ
“1 ปีที่ตั้งใจ เพือ่อนาคตไทยทุกคน”

1 ปีรัฐบาล



นิทรรศการ
“1 ปีทีต่ั้งใจ เพือ่อนาคตไทยทุกคน”

1 ปีรัฐบาล





กจิกรรมสาระความรู้เพือ่ประชาชน

25 – 26 สิงหาคม 2555



พิธีกรกิจกรรม

อธิวัฒน ์ธีรนธิิศนันท ์( กระต๊อบ ) ณัฐธิดา สหกิจรุ่งเรือง ( กะทิ ) 



กิจกรรม

การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

และศิลปะผสมผสาน



พธีิกรกจิกรรม

การแสดงคอนเสิร์ตโดยศิลปนิจากทุกภูมิภาค



Thank You


