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ค าน า
“งบประมาณฉบับประชาชน” คือ เอกสารการน าเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึง และ เข้าใจข้อมูลการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายได้ง่ายขึ้น ซึ ่งจะช่วยเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการงบประมาณ เพื่อน าไปสู่การเป็นรัฐบาล
ท่ีโปร่งใส และมีความน่าเช่ือถือ

เอกสารงบประมาณฉบับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับน้ี ได้น าเสนอ
ข้อมูลงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีการน าเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการรายรับ แหล่งท่ีมาของรายรับ นโยบาย 
วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ การจ าแนกงบประมาณตามมิติต่าง ๆ รวมทั้งมีการน าเสนอ
ข้อม ูลประโยชน์ที ่ประชาชนจะได้ร ับจากงบประมาณรายจ ่ายประจ าป ีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “ประชาชนได้อะไรจากงบประมาณปี 2566”

ส านักงบประมาณ
พฤษภาคม 2565



• นโยบายการจัดท างบประมาณ ปี 2566 1

• ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2566 2

• ประมาณการรายรับ ปี 2566 3

• หนี้สาธารณะและสถานะเงินคงคลัง 4

• โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 5

• งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 6

• งบประมาณปี 2566 จ าแนกตาม 13 หมุดหมาย 

ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 7

• งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 8

• 5 ล าดับกระทรวงท่ีได้รับงบประมาณสูงสุด 9

• งบประมาณปี 2566 จ าแนกตามกระทรวง 10

ค าน า หน้า

สารบัญ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง
• ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 14
• ป้องกัน ปราบราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 16
• จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 17
• พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 18

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
• พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 20
• สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 22
• การเกษตรสร้างมูลค่า 23
• เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 24
• การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 25
• พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 26

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
• เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 28
• พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 30

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
• สร้างหลักประกันทางสังคม 33
• สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 34
• สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 35
• พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 36

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 38
• จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 39

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
• ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 41
• รัฐบาลดิจิทัล 42
• พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 43
• พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 44

ประชาชนได้อะไรจากงบประมาณ ปี 2566 หน้า



นโยบายการจัดท างบประมาณ ปี 2566

4. ส่งเสริม
การกระจายอ านาจให้ อปท.

1. น้อมน าแนวทางพระราชด าริ
และ “หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง”

3. ใหค้วามส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจนแบบพุง่เปา้

“เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูประเทศจากผลกระทบของการระบาดโควิด-19 มุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจ
และสังคม กลุ่มเปราะบางและผู้ ด้อยโอกาสได้รับการดูแลและช่วยเหลือ
จากสวัสดิการภาครัฐอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
กระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ม กลุ่มฐานรากมีความเข้มแข็ง หลุดพ้น
จากปัญหาความยากจนและพึ่งพาตนเองได้” โดยก าหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ดังน้ี

เงินนอกงบประมาณ
(เช่น เงินรายได้

เงินสะสมคงเหลือ ฯลฯ )

5. จัดท างบประมาณ
ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

PPP

เงินกองทุน เงินงบประมาณ

อื่นๆ

1

2.  สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนในระดบัตา่งๆ

6.  ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
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ประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2566

17,102,100

17,905,900

ปี 2565 ปี 2566

มูลค่า GDP (ล้านบาท)

1.2 – 2.2%
0.5 – 1.5%

ปี 2565 ปี 2566

อัตราการขยายตัวของ GDP (%)

อัตราเงินเฟ้อ GDP Deflator (%)

3.5 – 4.5%

ปี 2565 ปี 2566

3.2 – 4.2%

(%)
6
4
2
0

Consumption (C)

Government 
Spending (G)

Investment (I)

Export – Import 
(X-M)

ที่มา : เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ประมาณการรายรับ ปี 2566
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รายได้สุทธิ 
2,490,000 ล้านบาท

งบประมาณรายจ่ายปี 2566
3,185,000 ล้านบาท

เงินกู้เพ่ือชดเชยขาดดุล
695,000 ล้านบาท

รายได้จากภาษีอากร (สุทธิ) 
2,254,312.5 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นติบิุคคล
674,000 ล้านบาท

ภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา
356,700 ล้านบาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
869,100 ล้านบาท

ภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน
211,870 ล้านบาท

ภาษีสินค้าเข้า – ออก
104,000 ล้านบาท

ภาษีโภคภัณฑ์อื่น 
(เช่น ภาษีเบียร์ ภาษีรถยนต์)

252,083.9 ล้านบาท

ตัวอย่างรายได้จัดเก็บจากภาษีส าคัญ เช่น

รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร 
235,687.5 ล้านบาท

รายได้จากรัฐพาณิชย์
149,600 ล้านบาท

รายได้อื่น
(เช่น ค่าปรับ ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ)

69,155.2 ล้านบาท

การขายสิ่งของและบรกิาร
16,932.3 ล้านบาท

(เช่น รายได้จากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน))



3.4หนี้สาธารณะ
และสถานะเงินคงคลัง

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 มีนาคม 2565

รายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ ปี 2566

สถานะเงินคงคลัง ณ 30 เมษายน 2565

9,951,962.7 ล้านบาท
60.6% ของ GDP

กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ไม่เกิน 70% ของ GDP

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
206,618 ล้านบาท

ช าระคืนต้นเงินกู้
100,000 ล้านบาท

(3.14% ของงบประมาณ)
(6.5% ของงบประมาณ)

398,830.7 ล้านบาท

306,618 ล้านบาท



โครงสร้าง
งบประมาณรายจ่าย ปี 2566
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รายจ่ายช าระ
คืนต้นเงินกู้

100,000 ล้านบาท

รายจ่ายลงทุน
695,077.4 
ล้านบาท

รายจ่ายประจ า
2,396,942.2 

ล้านบาท

หมายเหตุ: รายจ่ายลงทุน จ านวน 695,077.4 ล้านบาท รวมรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ที่เป็นรายจ่ายลงทุน กรณีการกู้เงิน
เพื่อการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7,019.6 ล้านบาท (จากรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้รวม จ านวน 100,000 ล้านบาท)

งบประมาณ 3,185,000 ล้านบาท



งบประมาณรายจ่าย ปี 2566
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ

297,538.6 ล้านบาท

ความมั่นคง

งบประมาณ 3,185,000 ล้านบาท

การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

574,481.5 ล้านบาท
(18.0%)

(9.3%)

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

549,514.0 ล้านบาท
(17.3%)

การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

225,769.9 ล้านบาท
(7.1 %)

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

668,562.7 ล้านบาท
(21.0%)

869,133.3 ล้านบาท
(27.3 %)

3,185,000 ล้านบาท
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งบประมาณรายจ่าย ปี 2566
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

296,003.6 ล้านบาท

ความมั่นคงงบประมาณ 
3,185,000 
ล้านบาท

การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

396,125.5 ล้านบาท
(12.4%)

(9.3%)

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

549,514.0 ล้านบาท
(17.2%)

การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

122,964.9 ล้านบาท
(3.9%)

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

658,012.7 ล้านบาท
(20.7%)

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ

402,518.0 ล้านบาท
(12.6%)

759,861.3 ล้านบาท
(23.9%)

3,185,000 ล้านบาท



งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 จ าแนกตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

4,052.4

78,903.7

141,156.4

แผนแม่บท งบประมาณ (ล้านบาท)

1,324,798.8 ล้านบาท

ยุทธศาสตร ์ด้านความม่ันคง

แผนแมบ่ทฯ : ความมั่นคง

แผนแม่บทฯ : การต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนแม่บทฯ : การเกษตร

1,554.6แผนแม่บทฯ : อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

5,125.1แผนแม่บทฯ : การท่องเที่ยว

7,435.2แผนแม่บทฯ : พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

133,586.9แผนแม่บทฯ : : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

2,721.3แผนแม่บทฯ : ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

11,786.2แผนแม่บทฯ : เขตเศรษฐกิจพิเศษ

17,375.6แผนแม่บทฯ : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

2,472.3

ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนแมบ่ทฯ : การปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม11

31,699.5แผนแมบ่ทฯ : การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต12

19,871.4แผนแมบ่ทฯ : การพฒันาการเรียนรู ้13

51,883.9แผนแมบ่ทฯ : การเสริมสรา้งใหค้นไทยมีสขุภาวะทีดี14

1,934.2แผนแมบ่ทฯ : ศกัยภาพการกีฬา15
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งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 จ าแนกตาม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1,324,798.8 ล้านบาท

แผนแม่บท งบประมาณ (ล้านบาท)

334,482.2แผนแมบ่ทฯ : พลงัทางสงัคม16

ยุทธศาสตรด์้านการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1,474.3แผนแมบ่ทฯ : เศรษฐกิจฐานราก17

374,760.2แผนแมบ่ทฯ : ความเสมอภาคและหลกัประกนัทางสงัคม18

30,420.9

ยุทธศาสตรด์้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนแมบ่ทฯ : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครฐั21

497.9แผนแมบ่ทฯ : การต่อตา้นการทจุริตและประพฤติมิชอบ22

10,225.5แผนแมบ่ทฯ : กฎหมายและกระบวนการยติุธรรม23

7,257.3แผนแบทฯ : การเติบโตอยา่งยั่งยืน1819

ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

54,121.8แผนแมบ่ทฯ : การบริหารจดัการน า้ทัง้ระบบ1820



งบประมาณรายจ่าย ปี 2566 จ าแนกตาม 
13 หมุดหมาย ภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

7

759.2

112,635.1

118,684.2

1,437.4

9,367.1

180,231.8

63,136.4

2,409.4

7,273.7

80,211.9

445,729.0

หมุดหมาย งบประมาณ (ล้านบาท)

6,024.3

32,042.7

ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ประชาชน

43.092.3

30,787.2

1 

2 

3 

4 

5 

6

7

8

9

10

11

12

13

1,068,275.9  ล้านบาท

ประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

จุดหมายการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและยั่งยืน

ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก

ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์

ฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

SMEs ที่เข้มแข็ง ศักยภาพสูง แข่งขันได้

มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

มีความยากจนข้ามรุ่นลดลง ความคุ้มครองทางสังคม
ที่เพียงพอ เหมาะสม

มีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า

ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
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งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

7. พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

2. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

5. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า

10. รัฐบาลดิจิทัล

131,372.8

11,086.9

448.7

54,121.9

2,356.0

6. ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 4,188.2 

1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,251.2 

218,477.7 ล้านบาท

3. ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 498.0

แผนงานบูรณาการ ปี 2566 งบประมาณ (ล้านบาท)

8. พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 1,474.3

9. พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 1,554.6

11. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 5,125.1



5 ล าดับกระทรวง
ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด

9

ก. มหาดไทย
325,578.9 ลบ. ก. การคลัง

285,230.4 ลบ.
ก. กลาโหม

197,292.7 ลบ.
ก. คมนาคม

180,502 ลบ.
ค่าใช้จ่าย 

ตามภารกิจ
121,876.7 ลบ.

(37.4%)

ค่าใช้จ่าย 
ตามภารกิจ

278,259.3 ลบ.
(85.5%)

ค่าใช้จ่าย
ตามภารกิจ

10,505.4 ลบ.
(3.7%)

รายจ่าย
ช าระหนี้
ภาครัฐ

261,756.4 ลบ.
(91.8%)

บุคลากร
12,968.6 ลบ.

(4.5%)

ค่าใช้จ่าย 
ตามภารกิจ

89,853.7 ลบ.
(45.5%)

ค่าใช้จ่าย 
ตามภารกิจ

170,868.9 ลบ.
(94.7%)

บุคลากร
9,633.1 ลบ.

(5.3%)

บุคลากร
204,023.5 ลบ.

(62.6%)

บุคลากร
47,319.6 ลบ.

(14.5%)

บุคลากร
107,439 ลบ.

(54.5%)

ก. ศึกษาธิการ
325,900.2 ลบ.
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งบกลาง 587,409.3 590,470.0

ส านักนายกรฐัมนตรี 32,012.9 32,477.8

กระทรวงกลาโหม 201,666.4 197,292.7

กระทรวงการคลัง 273,602.8 285,230.4

กระทรวงการตา่งประเทศ 7,406.5 7,556.5

กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 5,092.9 5,330.8

กระทรวงการพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 24,624.9 24,626.9

กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 123,446.6 124,748.2

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 109,852.6 126,067.1

กระทรวงคมนาคม 173,164.3 180,502.0

กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม 6,825.2 6,822.1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 28,111.3 30,638.6

กระทรวงพลังงาน 2,707.4 2,707.4

กระทรวงพาณชิย์ 6,345.1 6,489.5

กระทรวงมหาดไทย 315,513.1 325,578.9

กระทรวงยุติธรรม 24,003.8 24,693.9

กระทรวงแรงงาน 49,701.9 54,338.5

2565 2566กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณปี 2566
จ าแนกตามกระทรวง



งบประมาณปี 2566
จ าแนกตามกระทรวง

11

กระทรวงวัฒนธรรม 6,993.5 6,748.0

กระทรวงศึกษาธิการ 330,426.6 325,900.2

กระทรวงสาธารณสขุ 154,029.3 156,408.7

กระทรวงอุตสาหกรรม 4,341.1 4,490.8

ส่วนราชการไม่สังกัดส านกันายกรฐัมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดแูลของนายกรฐัมนตรี

122,624.7 125,257.9

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,411.0 21,727.7

รัฐวิสาหกิจ 127,865.5 162,989.7

หน่วยงานของรัฐสภา 8,088.3 7,752.2

หน่วยงานของศาล 22,940.8 22,959.5

หน่วยงานขององค์กรอสิระและองค์กรอัยการ 18,459.0 19,085.0

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 76,882.8 81,180.3

หน่วยงานอื่นของรัฐ 477.9 477.4

สภากาชาดไทย 8,265.4 8,854.0

ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.4 8,611.7

ทุนหมุนเวียน 195,370.4 206,985.6

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลงั 596.7 -

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย 24,978.6 -

รวมทั้งสิ้น 3,100,000.0   3,185,000.0 

2565 2566กระทรวง

หน่วย : ล้านบาท



ประชาชนได้อะไร
จากงบประมาณ ปี 2566



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง

• ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

• ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา
ผู้ติดยาเสพติด

• จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์

• พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ



ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

14

6,251.2 ล้านบาท

ความมั่นคง

2,037.73 ล้านบาท

15.72 ล้านบาท

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

740.95 ล้านบาท

• หมู่บ้านในพื้นท่ี จชต. ได้รับการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
1,976 หมู่บ้าน 811.02 ล้านบาท

• เสริมขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย
จ านวนเหตุการณ์รุนแรงลดลง ร้อยละ 60 เทียบกับปี 2560 674.73 ล้านบาท   

• เพ่ิมประสิทธิภาพงานข่าวกรอง โดยมีปริมาณข่าวสารท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี ร้อยละ 80  564.56 ล้านบาท

• บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงในพ้ืนท่ี เพ่ือสนับสนุนหน่วยปฏิบัติ
มากขึ้น ร้อยละ 60 เทียบกับปี 2560 126.12 ล้านบาท   

123.97 ล้านบาท

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ

• เปิดพ้ืนท่ีทางการเมืองและเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 40 เวที 
9.33 ล้านบาท

• จัดการพูดคุยเพ่ือสันติสุขระหว่างรัฐบาลกับแกนน าขบวนการผู้เห็นต่างในพ้ืนท่ี 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเน่ือง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
6.40 ล้านบาท   

• ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ 37 แห่ง สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
25.90 ล้านบาท

• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยก าหนดแนวทาง มาตรการ 
ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 เรื่อง 33.97 ล้านบาท   

ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนในพืน้ทีมี่ความปลอดภยัในชวิีตและทรพัย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม และได้รับการพฒันาอย่างเท่าเทยีมกับภาคอื่น ๆ  โดยมีการด าเนินโครงการส าคญั ดังนี้



ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)
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6,251 ล้านบาท

การพัฒนา

99.16 ล้านบาท

463.99 ล้านบาท

2,564.44 ล้านบาท

เสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ
• จัดท าชุดข้อมูลเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ สร้างความเข้าใจในระดับชุมชน 

พบปะผู้น าศาสนา ประชาชนในหมู่บ้านพ้ืนท่ี จชต. โดยประชาชนเชื่อมั่นต่อ
ข่าวสารและนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. ร้อยละ 79 63.75 ล้านบาท   

• ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหารและพัฒนาพ้ืนท่ี จชต. มคีวามถูกต้อง
รอบด้าน ร้อยละ 80 11.70 ล้านบาท

พัฒนาพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

• จัดเสวนาสัมพันธ์ผู้น าชุมชนพุทธ/มุสลิม ฝึกอบรมสัมมนากลุ่มเยาวชนเสริมสร้าง
สังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี จชต. 20 ต าบล 110.25 ล้านบาท

• ประชาชนในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า 70 ชุมชน 27.27 ล้านบาท      

พัฒนาตามศักยภาพพ้ืนที่
• พัฒนาพื้นท่ีชุมชนและโครงสร้างพื้นฐาน พื้นท่ีฟาร์มตัวอย่างฯ และภูมิทัศน์ 

กว่า 198 โครงการ 1,548.81 ล้านบาท   
• ครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

แผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า 700 ครัวเรือน 276.06 ล้านบาท

อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
• ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี จชต. 

จ านวน 6,506 ราย 138.59 ล้านบาท
• สนับสนุนทุนการศึกษารายปีแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,438 คน 175.62 ล้านบาท   

205.04 ล้านบาท



ป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

16

4,188.2 ล้านบาท

ประชาชนได้อะไร
พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดได้รับการเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนได้รับความรู้และมีภูมิคุ้มกัน
จากภัยยาเสพติด
ผู้ติดยาเสพติดเข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับการบ าบัดรักษา
ผู้ที่ผ่านการบ าบัดได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
รวมทั้งได้รับโอกาสในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกตสุิข

1 2ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ

ปราบปรามยาเสพตดิ 3 บ าบัด รักษา และฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพตดิ

ยุติบทบาทการค้ายาเสพติดระดับส าคัญ
โดยจับกุม ยึด อายัดทรัพย์สิน 

ร้อยละ 50 ของเครือข่ายยาเสพติด
1,518.73 ล้านบาท

ตรวจสอบตัวยา เคมีภัณฑ์ 
และสารตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด

ในสถานประกอบการ 27,020 ราย
29.25 ล้านบาท

ศึกษา ค้นคว้า ตัวอย่างการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

เพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 
80,000 ตัวอย่าง 83.96 ล้านบาท

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
• ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ที่มีการแพร่

ระบาดของยาเสพติดได้รับการป้องกัน 
80,000 คน 596.55 ล้านบาท

• จัดตั้งหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
1,240 หมู่บ้าน 145.70 ล้านบาท

• รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในเรือนจ า 
โดยตรวจค้นสิ่งต้องห้ามภายในเรือนจ า 
142 แห่ง 43.32 ล้านบาท

สร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวัง
ยาเสพติดให้กับกลุ่มต่าง ๆ

• ประชากรวัยเส่ียง อายุ 3 – 29 ปี 
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติด  493,500 คน 
255.25 ล้านบาท

• วัยรุ่นและเยาวชน ได้รับความรู้
มีภูมิคุ้มกันทางจิต 120,000 คน
95 ล้านบาท

ผู้ป่วยยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดรักษาและได้รับการติดตาม

ตามมาตรฐาน ร้อยละ 60
422.09 ล้านบาท

และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด 
10 เรื่อง 19.31 ล้านบาท

บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดกลุ่มต่าง ๆ

489.05 ล้านบาท
• กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติคดียาเสพติด

40,000 คน 
• กลุ่มเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรม 

3,000 คน
• กลุ่มผู้ต้องขังที่มีประวัติยาเสพติด

19,000 คน
• กลุ่มที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน 

13,300 คน
• กลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิต 

3,700 คน

1,405.86 ล้านบาท
1,631.94 ล้านบาท

1,150.39 ล้านบาท



จัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์
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299.7 ล้านบาท

ประชาชนได้อะไร

การคุ้มครองแรงงานและช่วยเหลือผู้เสียหาย3

เฝ้าระวังปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นท่ีกลุ่มเสี่ยง
1

สร้างความเข้าใจ ป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
2

• ตรวจสอบการท างานแรงงานต่างด้าว 254,000 คน สถานประกอบการ 
30,000 แห่ง พร้อมจัดท าทะเบียนประวัติคนต่างด้าวท่ียื่นขออนุญาตเข้าท างาน

• อบรมประชาชนกลุ่มเสี่ยง สร้างความรู้ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ สามารถป้องกันตนเองได้ 8,800 คน

• ฝึกอบรมความรู้แนวปฏิบัติท่ีถูกต้องป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ แก่นายจ้างและแรงงาน 93,600 คน

• ผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองกลับคืนสู่สังคม 700 คน

• แรงงานประมงได้รับความคุ้มครองผ่านระบบออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าว 40,000 ราย

• ส ารวจ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ / จัดท าบัตรประจ าตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว 151,100 ราย

• ปราบปรามและด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า 200 คดี

• เสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานตามกฎหมายและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) 
แก่สถานประกอบการ 3,000 แห่ง 

• ตรวจตราและเฝ้าระวังในพ้ืนท่ีเสี่ยงของชุมชน 878 อ าเภอ

ประเทศได้อะไร
• ผู้ประกอบการ นายจ้าง เข้าถึงแรงงานที่มี

คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการ
• ประเทศไทยปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ ได้รบัการยอมรับจาก
นานาประเทศ• แรงงานต่างด้าวไดร้ับการคุม้ครอง

จากการปฏิบตัิทีไ่ม่เปน็ธรรม



พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติและระบบบริหาร

จัดการภัยพิบัติ
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16,971.8 ล้านบาท

เตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย

ป้องกันการกัดเซาะพื้นท่ีตลิ่งริมแม่น้ า ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ผู้ประสบภัยพิบัตไิด้รับความช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน เป็นค่าใช้จ่ายจ าเป็น

ในการด ารงชีพ 2,000 ล้านบาท

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ า
ในประเทศ ลดปัญหาการพังทลายเสียหาย
ของพ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีอยู่อาศัยใกล้แม่น้ า 
ความยาวกว่า 176,414 เมตร 

11,565.24 ล้านบาท

ครุภัณฑ์สาธารณภัยพร้อมใช้งานเม่ือเกิดภัย
จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ให้มีความพร้อม
เพียงพอต่อการป้องกัน ฟื้นฟูสาธารณภัย   
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

เพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทาง
จัดท ามาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางท้องถนนช่วยลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล
และช่วงเวลาปกติ 

เพิ่มศักยภาพระบบแจ้งเตอืนภัย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม เครื่องมือ
ในการเตรียมความพร้อม แจ้งเตือน การจัดการ
ในภาวะฉุกเฉินทุกมิติส าเร็จ ร้อยละ 80  

พัฒนาบุคลากรและเครอืข่าย
อบรมเสริมสร้างความรู้ในการจัดการสาธารณภัย
แก่บุคลากร เครือข่าย และประชาชน เพ่ือรับมือ
ภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80

3,406.59 ล้านบาท

ประชาชนได้อะไร• ประชาชนได้รับการแจ้งเตอืนภัยล่วงหน้า ลดการสูญเสยี
และความเสี่ยงในชีวิตและทรพัย์สิน 

• ประเทศชาตมีิศักยภาพ สามารถฟื้นตัวสู่สภาวะปกตไิดอ้ย่างรวดเรว็หลังประสบภัยพบิัติ

• ประชาชนผู้ประสบภัยได้รบัความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้งตน้อย่างรวดเรว็

1

2 3



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

• พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
• สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
• การเกษตรสร้างมูลค่า
• เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
• การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

• พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต
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พัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

131,372.8 ล้านบาท

• โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ. เชียงราย
• โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์
• โครงการจัดหาเครื่องชั่งน้ าหนักและอุปกรณ์ด้านการจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้า
และการบริการระหว่างประเทศ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งทางราง 986.24 กม.
• พัฒนารูปแบบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
• โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ช่วงตลิ่งชัน - ศาลายา ช่วงบางซ่ือ – หัวล าโพง และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี 
สายสีแดงอ่อน ช่วงตลิ่งชัน – ศริริาช ช่วงบางซ่ือ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก

• ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง – บางแค ช่วงบางซ่ือ – ท่าพระ
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ – คูคต

• โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – ส าโรง

โครงสร้างพื้นฐานทางถนน

• โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 4,017 กม. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 48.467 กม. สะพาน 11,109 เมตร
• โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต
• โครงการจัดท า Model การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยง GMS เพื่อสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
• โครงการเพิ่มขีดความสามารถการทดสอบระบบอัดประจุไฟฟ้ารองรับระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่

โครงสร้างพ้ืนฐานทางราง

• ระบบรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของทางราง สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ 
สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร - นครพนม
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ประชาชนได้อะไร 

ประเทศได้อะไร 

• เดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย การขนส่งหลากหลาย 

• การขนส่งสินคา้คลอ่งตวั กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
• ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการขนส่งสินค้า และมีต้นทุนที่ต่ าลง

• ต้นทุนโลจิสตกิสข์องประเทศลดลง มีความสามารถในการแข่งขันเพิม่ขึ้น
• เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิและสงัคม 

กับประเทศเพือ่นบ้าน/นานาประเทศ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางอากาศโครงสร้างพ้ืนฐาน

• โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
• ขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ าชายฝั่งทะเล
เพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ
ในแม่น้ าต่างๆ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า 
114.764 ล้านตัน

• โครงการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน
ตามมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ 22 แห่ง
ใน กทม. และจังหวัดต่างๆ เช่น ล าปาง ตาก 
แพร่ น่าน เลย ร้อยเอ็ด ระนอง ยะลา นราธิวาส

พัฒนาด้านคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์

พัฒนาปัจจัยสนับสนุน

ทางน้ า

• พัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม
โลจิสติกส์ 2,750 คน



22
สร้างรายได้

จากการท่องเที่ยว
5,125.1 ล้านบาท

ประชาชนได้อะไร 
ได้รับความสะดวก ปลอดภัย 

แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟู

• เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 10 แห่ง
• เสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะ 3 แห่ง
• ติดตั้งทุ่นแพลอยน้ าฝ่ังอ่าวไทย 2 จังหวัด / อันดามัน 2 จังหวัด / 

ทุ่นผูกเรือเพื่ออนุรักษ์แนวปะการัง 5 จังหวัด
• มีระบบปฏิบัติการฉุกเฉินที่ครบวงจรทั้งทางบก ทางน้ า 

และทางอากาศ 1 ระบบ

มีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย 
กระจายตัวท้ังเมืองหลักและเมืองรอง

• จ านวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันให้เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เพิ่มข้ึน 20 ชุมชน  

• พัฒนาเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 50 ชุมชน
• ชุมชนท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ 50 ชุมชน
• พัฒนาและยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

50 ชุมชน มีผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน 160 คน
• มีสินค้าและบริการที่สร้างสรรค์ใหม่ พร้อมเสนอขาย 

25 รายการ 
• สร้างชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองที่มีศักยภาพ 

1 ชุมชน / 2 นวัตกรรม / ผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิก
เพิ่มข้ึน 15 ราย• ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว 231.771 กม.

• เตรียมความพร้อมเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 
2 เมือง ได้แก่ น่าน และสุพรรณบุรี

• เมืองในพื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาตามแนวทาง UNESCO 
5 เมือง ได้แก่ สุโขทัย เลย ชลบุรี เชียงราย และเพชรบุรี

• แหล่งธรณีวิทยาได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 9 แห่ง 
มีเป้าหมายผู้เยี่ยมชมไม่น้อยกว่า 70,000 ราย

• เพิ่มศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์ระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ภายใต้รูปแบบกิจกรรม 
7 Themes และยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
สู่ Product MICE Premium 2 เมือง 

• ส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยสร้างการรับรู้
ประเทศไทย มีจ านวนการรับรู้แคมเปญ 1,080 ล้านคน/ครั้ง

• ส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกลุ่มอาเซียน งานสัมมนา
ระดับนานาชาติ 4 งาน / งานที่กลุ่ม GMS เข้ามาจัดงาน
ในไทย 8 งาน

ฃ

รายได้จากการท่องเท่ียวไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านล้านบาท

ขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของไทย
อยู่ในอันดับไม่ต่ ากว่า 1 ใน 30 ของโลก

ประเทศได้อะไร

นักท่องเท่ียวมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น

การท่องเท่ียววิถีชุมชนได้รับการพัฒนา

ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมขึ้น

• ผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีรายได้เพิ่มข้ึน 500 ราย

• พัฒนาเมืองท่องเที่ยว 10 เมือง รองรับการจัดงานท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา ชุมพร 
กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และเมืองรองที่มีศักยภาพ
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การเกษตรสร้างมูลค่า
78,903.7 ล้านบาท

ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่ :
รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

3,023 แปลง และ 201,000 ไร่

เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิตท าให้รายได้เพิ่มขึ้น

บริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนท่ีเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) : 
ปรับเปลี่ยนการผลติตามศักยภาพพื้นที่

ตาม Agri-Map 71,540 ไร่

เกษตรกรไดร้ับการปรับเปลี่ยน
การผลิตให้เหมาะสมกบัศกัยภาพ

พื้นที่ ท าให้ผลผลิตตอ่หนว่ยเพิ่มขึ้น

พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร :
• จ านวนเมล็ดพันธ์ุได้รับการตรวจสอบมาตรฐาน 

เพื่อออกใบรับรอง 1,700 ตัวอย่าง
• จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการพัฒนาสขุภาพสตัว์ 

15.36 ล้านตัว

เกษตรกรมีเมล็ดพนัธุ์พชืและ
พันธุ์สัตว์ที่มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

เพียงพอกบัความต้องการ

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร :
สินค้าเกษตรและอาหารเข้าสูร่ะบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยด้วยการตรวจประเมินแหล่งผลิต
ไม่น้อยกว่า 240,500 แห่ง

ผู้บริโภคไดบ้ริโภคสินคา้เกษตร
ที่ผ่านการรบัรองคณุภาพมาตรฐาน 

โครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร :
มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 7.92 ล้านครัวเรือน

เกษตรกรไดร้ับการส่งเสรมิ
ความเข้มแข็ง



เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

11,086.9 ล้านบาท
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การเดินทางในพื้นท่ีโดยรอบ EEC มีความสะดวกยิ่งข้ึน  
• ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะทาง 95.17 กม. 
• ก่อสร้างปรับปรุงทางรถไฟเข้าพื้นที่ทา่เรอืจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ
• โครงการรถไฟความเรว็สูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา)

ประชาชน บุคลากร ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เกิดการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ (Biopolis) 40 ชุมชน
• ถ่ายทอดและยกระดับโรงงานให้ใช้เทคโนโลยี IIoT 150 ราย
• ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 4,850 คน

ประชาชนในพื้นที่ EEC มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ท้ังด้านสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม 
ท่องเท่ียว และสาธารณสุข
• ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แห่ง : รพ. ปลวกแดง จ. ระยอง และ รพ. พุทธโสธร จ. ฉะเชิงเทรา
• ก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง 3 แห่ง : รพ. แกลง จ. ระยอง รพ. ชลบุรี จ. ชลบุรี 

และ รพ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา
• พัฒนาผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่า 14 ผัง
• ก่อสร้าง ปรับปรุงขยายน้ าประปา 4 แห่ง

ประเทศได้อะไร 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
• เกิดการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี EEC ส่งผลให้ GDP ประเทศเพ่ิมขึ้น
• มีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมกับนานาประเทศ

ประชาชนได้อะไร 
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2,721.4 ล้านบาท

การส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

ผู้ประกอบการเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล
• พัฒนาผู้ประกอบการให้เติบโต แข่งขันได้ในระดับสากล ไม่น้อยกว่า 800,000 ราย
• เสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 22,000/2,400 คน/กิจการ  
• พัฒนาบุคลากรในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้ารับการประเมนิสมรรถนะ

ตามมาตรฐานอาชีพสู่ความเป็นมอือาชีพ 2,000 ราย  
• พัฒนาผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบนัอุดมศึกษา

เป็นผู้ประกอบการในระดับ (Pre-Incubation) 900 ราย

ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการทางการเงิน
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่น้อยกว่า 

1,200 ราย
• สถานประกอบการ SME ได้รับการปรับเปลีย่น

เครื่องจักรเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า
2,000 เครื่อง

ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาด
• ส่งเสริมผู้ประกอบการมช่ีองทางการค้า    

ผ่าน e-Commerce ไม่น้อยกว่า 25,800 คน
• อบรมผู้ประกอบการเพือ่ให้ความรู้

ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมการค้าต่างประเทศ  
เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า 800 ราย

สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ
• จัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE) เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจ

แก่ผู้ประกอบการที่เข้ารว่มงาน 250 คน
• อบรมผู้ประกอบการให้มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายกจิการของลูกหนี้

ที่เป็น SME 1,000 ราย 

ประเทศได้อะไร 

ประชาชนได้อะไร 

• กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลก
• เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน



พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
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1,554.6 ล้านบาท

• พัฒนาวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา
- อุตสาหกรรมชีวภาพ 300 คน 52 กิจการ 
เกิดการพัฒนาต้นแบบ 2 รายการ และ 52 ผลิตภัณฑ์

- อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ 300 คน 50 กิจการ 
เกิดการพัฒนาต้นแบบ 27 รายการ

- อุตสาหกรรมดิจิทัล 500 คน 140 กิจการ 
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 400 คน 50 กิจการ

• ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อมแผนธรุกิจ
ของผลิตภัณฑ์ที่น าไปตอ่ยอดเชิงพาณิชย์ 
2 ผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ 15 ราย

แรงงาน บุคลากร 
ในภาคอุตสาหกรรม

ได้รับการพัฒนาศักยภาพรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรม

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต

ผู้ประกอบการ บุคลากรในอุตสาหกรรม 
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
และรับรองผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

• บุคลากรในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับ
การฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
- อุตสาหกรรมชีวภาพ 500 คน 
- อุตสาหกรรมดิจิทัล 200 คน    
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 240 คน 

• ศูนย์เทคโนโลยีตน้แบบที่มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย  
และพัฒนายาตัวใหม่ (NCE) จ านวน 1 ศูนย์

• โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

• โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัลฯ 

GDP ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศเพิ่มข้ึน 
มีการลงทุนจากต่างประเทศ 

(Foreign Direct Investment) มากข้ึน
ประเทศได้อะไร 

ประชาชนได้อะไร 

2

1

3



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

• เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี
• พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
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เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
และเครือข่ายระบบสุขภาพ

สนับสนุนค่าป่วยการ
และพัฒนาศักยภาพ 
อสม. หมอประจ าบ้าน
รวม 1.05 ล้านคน 

12,613.74 ล้านบาท

คลินิกหมอครอบครัว
จากเดิม 3,000 ทีม 
เพิ่มเป็น 3,500 ทีม 

161 ล้านบาท

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) 

เพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพเชิงรุก 
และการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว 

9,942 แห่ง 2,109.29 ล้านบาท

ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข
- ก.สาธารณสุข (พยาบาล/บุคลากร

ทางการแพทย)์ ไม่น้อยกว่า 25,900 คน 

479.60 ล้านบาท
- ก.การอุดมศึกษาฯ (แพทย์/พยาบาล) 

ไม่น้อยกว่า 5,800 คน 2,379.19 ล้านบาท 

กระจายแพทย์ไปสู่ชนบท 
ให้เพียงพอในพื้นที่ห่างไกล
ไม่น้อยกว่า 7,490 คน  
1,892.14 ล้านบาท

51,883.9 ล้านบาท
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พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ในการวินิจฉัยและป้องกันโรค  

330.47 ล้านบาท
- พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ 
ข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ 

- บูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ

พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ครบวงจรและระบบการส่งต่อ

- พัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ

- พัฒนาคุณภาพบริการการส่งต่อผู้ป่วย 
ประสานกันเป็นเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

สมุนไพร กัญชา กัญชง
ส่งเสริมการผลิตน้ ามันกัญชา ส าหรับใช้

ในโรงพยาบาลสังกัด ก.สาธารณสุข
ท่ัวประเทศ และขับเคลื่อนกัญชา กัญชง 

กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก

เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยและรักษา
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ

ทางการแพทย์เฉพาะทาง
- พัฒนาระบบรักษาพยาบาลทางไกล 
Telemedicine, Telepharmacy,  
Telenursing

เสริมสร้างความม่ันคงทางสุขภาพ
และบริการทางการแพทย์ครบวงจร

เสริมสร้างใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี
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ส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย

สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรูใ้หม่ด้วยดิจิทัล
ผ่านการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 ระบบ 5 ล้านบาทพัฒนาเทคโนโลยีดจิิทัล
ส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต
3 ระบบ 31.17 ล้านบาท

พัฒนาทักษะชีวิตและเตรียมความพร้อม
เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

จัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน 
ไม่น้อยกว่า 150,000 คน 

140.84 ล้านบาท

พัฒนาทักษะอาชีพสตรีและครอบครัว
เพื่อให้สตรีมีทักษะอาชีพ และสามารถประกอบอาชีพ 

สร้างรายได้อย่างมั่นคง 

ไม่น้อยกว่า 12,000 คน 155.09 ล้านบาท

พัฒนาทักษะเฉพาะทางของแรงงานอสิระ
ยุค 4.0 (Gig Worker)

ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้แก่
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ไม่น้อยกว่า 31,500 คน 210 ล้านบาท

ส่งเสริมศักยภาพและพฒันาอาชีพคนพกิาร
ให้มีอาชีพที่มั่นคงสามารถด ารงชีวิตได้

อย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 12,000 คน  39.26 ล้านบาท

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ และส่งเสริม

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 160,000 คน  
30.11 ล้านบาท

51,570.9 ล้านบาท

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
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ประถม
มัธยม

อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา

พัฒนาการเรียนรู้และวิทยาการ

ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่/อาชีวะพันธุ์ใหม่
- รองรับอุตสาหกรรม New Growth Engine 
 ผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ไม่น้อยกว่า           

8,000 คน 761.46 ล้านบาท
 ผลิตอาชีวะพันธ์ุใหม่ ไม่น้อยกว่า  

2,000 คน 69.44 ล้านบาท
- รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ไม่น้อยกว่า 
5,000 คน  31.25 ล้านบาท

พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีสมรรถนะของ “ครูยุคใหม่”
- พัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
- พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
- พัฒนาครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(Excellent Teacher) ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า 63,000 คน 387.49 ล้านบาท

พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน
- จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

18,000 โรงเรียน 13.50 ล้านบาท
- จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ        
(Computing Science) ไม่น้อยกว่า
29,800 โรงเรียน 14.29 ล้านบาท

พัฒนาและผลิตก าลังคนของประเทศ
รองรับนโยบาย Thailand 4.0 

ไม่น้อยกว่า 2,000 คน  490.06 ล้านบาท

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- พัฒนาโรงเรียนคุณภาพทุกต าบล

8,224 โรงเรียน 5,110.58 ล้านบาท
- ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเอกชน

ด้านวิทยาศาสตร์ 550 โรงเรียน 10.20 ล้านบาท

ยกระดับการอาชีวศึกษา
- พัฒนาความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 130 สถานศึกษา 150.66 ล้านบาท

- ขับเคลื่อนวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์    
ไม่น้อยกว่า 500 คน 96.29 ลบ.

- ยกระดับการผลิตและพัฒนานักเรียนอาชีวะ
ให้ตอบสนองความต้องการของประเทศ  
25,000 คน 98 ล้านบาท

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

• สร้างหลักประกันทางสังคม
• สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
• สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

• พัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก

9310 0600 0000 0000 ฿
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สร้างหลักประกันทางสังคม

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบรกิาร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ประชากรไดร้ับความคุ้มครองและเข้าถึงบริการ
สุขภาพตามมาตรฐานและไดร้ับการดแูล       
ที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมและเปน็ธรรม

บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และวัณโรค
บริการรักษาภาวะความดันเลือดในปอดสูงด้วยก๊าซไนตริกออกไซด์

ทางการแพทย์ในเด็กแรกเกิด
บริการตรวจ HBeAg ในหญิงตั้งครรภ์ที่มี HBsAg Positive
บริการผ่าตัดรากฟันเทียมในผู้สูงอายุ 

เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ
บริการ Intermediate care บริการฉุกเฉินคุณภาพภาครัฐ
บริการจ่ายอุปกรณ์ฯ ผ่านหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน

เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 
จากไม่เกินร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง

เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงาน
เพื่อการคลอดบุตร (ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง) จาก 90 วัน เป็น 98 วัน

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ปรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ สามารถน าเงิน
สะสมออกมาใช้ก่อนได้หรือน าไปเป็นหลักประกันการกู้เงิน 
หรือเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญชราภาพ

ประกันเงินบ านาญชราภาพขั้นต่ า กรณีผู้รับบ านาญเสียชีวิต      
ให้ได้รับเงินบ านาญครบ 60 เดือน

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

ผูมี้สิทธิและบุคคลในครอบครัวขอใชส้ิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการไดใ้นสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรง 
ประเภทผู้ป่วยใน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า จากเดิม 52 โรค 86 หัตถการ เพิ่มเติมเป็น 55 โรค 100 หัตถการ

ปรับปรุงอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามหลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ฉบับที่ 6

ลดความแออัดในโรงพยาบาล
บริการตรวจวัดความดันโลหิตสูงด้วยตนเองที่บ้าน
บริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนเลิกบุหรี่ 

ประชาชนได้อะไร ประเทศได้อะไร

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานของรัฐและลูกจ้าง 76,000 ล้านบาท 
4.7

ล้านคน

ระบบประกันสังคม 48,514.2 ล้านบาท 24.34
ล้านคน

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 161,602.67 ล้านบาท
(รวมค่าบริหารจัดการทางการแพทย์ 56,585.61ล้านบาท)

47.73
ล้านคน

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม

269,465.2 ล้านบาท

สนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ เพิ่ม ค่าใช้จ่ายรายหัว        
จาก 3,260 บาท/ราย เป็น 3,385.98 บาท/ราย ในปี 2566

หลักประกันทางสังคม
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สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ประชาชนทุกคนได้รบัการศกึษาทีมี่คณุภาพ
ตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

สร้างหลักประกนัทางการศกึษาที่มีคณุภาพ 
เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม น าไปสู่

การขับเคลื่อนการเตบิโตของประเทศอย่างยั่งยืน

จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(ม.ปลาย/ปวช.) โดยสนับสนุน 
ค่าจัดการเรียน การสอน ค่าหนังสือเรียน 

ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

ไม่น้อยกว่า 10.8 ล้านคน 
79,151.3 ล้านบาท

(รวม อปท. สบศ. สตช. พศ. มกช.)

กองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา

ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส
ได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึง

การศึกษาอย่างครอบคลุม
2.68 ล้านคน 6,073.76 ล้านบาท

สนับสนุนทนุการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ ที่ศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน
และเป็นความต้องการของพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 6,040 คน
222.78 ล้านบาท

ผลิตครูเพือ่พฒันาท้องถ่ิน
ส่งเสริมและสนับสนุนทนุการศึกษา
ผลิตครูเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ินให้สามารถ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

650 โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 2,166 คน 
187.66 ล้านบาท

การศึกษาทางไกล
ส่งเสริมการเรยีนผ่านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ไม่น้อยกว่า 7,914 โรงเรียน

317.65 ล้านบาท

ประชาชนได้อะไร ประเทศได้อะไร

81,269.0 ล้านบาท

หมายเหตุ: สบศ. = สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สตช. = ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พศ. =ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มกช. = มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
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สร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

ประชาชนทุกคนไดร้บัความคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงสวัสดิการ

ภาครัฐอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง

ประชากรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไดร้บั     
ความคุ้มครองและมีหลักประกนัทางสังคม

และสวัสดิการทางสงัคมที่เหมาะสม
และเป็นธรรม น าไปสู่การยกระดบัคณุภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนได้อะไร ประเทศได้อะไร

สนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) 2.58 ล้านคน 16,321.18 ล้านบาท
สงเคราะห์ครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน 
172,625 คน 172.63 ล้านบาท 
ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูครอบครัวอุปถัมภ์ 5,297 คน 127.13 ล้านบาท

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11.03 ล้านคน 87,580.10 ล้านบาท.
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 22 แห่ง 19.46 ล้านบาท.
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก 12,500 คน 37.50 ล้านบาท.
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท าและมีรายได้เพิ่มขึ้น 12,000 คน 13.08 ล้านบาท.
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 10,000 แห่ง 225 ล้านบาท
สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 106,355 ราย 319.07 ล้านบาท.

สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ 2.09 ล้านคน 22,986 ล้านบาท
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการสาธารณะส าหรับคนพิการ 20,000 คน 144.42 ล้านบาท

ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคน 35,514.62 ล้านบาท
- ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน (1) 200 บาทต่อเดือน ส าหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาทต่อปี 

(2) 300 บาทต่อเดือน ส าหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี 
- ลดค่าก๊าซหุงตุ้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน
- ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 500 บาทต่อเดือน (ขสมก./รถไฟฟ้า/บขส./รถไฟ)

ผู้มีรายได้น้อย

เด็ก

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ

9310 0600 0000 0000

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 80,000 คน 240 ล้านบาท
พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (บ้านพอเพียง) 25,000 ครัวเรือน 562.50 ล้านบาท
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัด (บ้านม่ันคง) 3,750 ครัวเรือน 336.75 ล้านบาท
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 100 ครัวเรือน 42.6 ล้านบาท
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ 173,990 คน 453.76 ล้านบาท

สวัสดิการด้านสังคม

375,723.4 ล้านบาท

เสริมสร้างพลังทางสังคม ยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ศาสตร์พระราชา)
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและน้อมน าแนวทางพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่าน ม.ราชภัฏ จ านวน 38 แห่ง 1,184 ล้านบาท
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พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1,474.3 ล้านบาท

จัดสรรที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาส       
ไม่น้อยกว่า 24,000 ราย 243,250 ไร่ 148.41 ล้านบาท 
ออกโฉนดและจัดหาที่ดินเพื่อกระจายการถือครอง  
ที่ดินอย่างเป็นธรรม 52,100 แปลง 286.10 ล้านบาท

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน 15,980 ราย 
68.14 ล้านบาท

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
เกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากฯ 2,310 ราย 3.0 ล้านบาท

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของ
เกษตรกร 13,670 ราย 83.14 ล้านบาท

พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและการรวมตัวของสมาชิก
ในชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 474.92 ล้านบาท

พัฒนาช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดด้วย 
e-Commerce ส่งเสริมการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 

พัฒนาตลาดชุมชนเป้าหมายใหม่ให้เป็นศูนย์รวมการเจรจา
ซ้ือขายสินค้าเกษตรคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 55 ช่องทาง

เสริมสร้างรายได้ด้วยเครือข่ายเกษตรปลอดภัย 20 จังหวัด

พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มการผลิต 
ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ 395.79 ล้านบาท

เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร สูก่ารเป็น Smart 
Group ไม่น้อยกว่า 600 กลุ่ม 
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเลี้ยงไหม 30 กลุ่ม 
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP 3,800 กลุ่ม/ราย
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 4,700 ผลิตภัณฑ์

สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 
และผู้ประกอบการชุมชน ได้รับการพัฒนา 
ยกระดับความสามารถในการด าเนินธุรกิจ

เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยได้รับการจัดสรรท่ีดิน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น

สหกรณ์ ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน         
มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าชุมชน

และมีช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้น 

เพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางอาชีพและยกระดับรายได้ 

บริหารจัดการที่ดินและแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 434.51 ล้านบาท

เพิ่มศักยภาพและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศให้สามารถ
สร้างรายได้เพิม่ขึ้น และกระจายรายไดสู้่ชุมชน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชาชน

ประเทศได้อะไร 

ประชาชนได้อะไร

อบรมและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ 
(Smart farmer) ไม่น้อยกว่า 33,423 ราย
เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า 69,102 ราย

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ
และความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• บริหารจัดการทรัพยากรน้ า
• จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

PM 2.5
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54,121.9 ล้านบาท

บริหารจัดการทรัพยากรน้ า

จัดหาน้ าสะอาด 

 พัฒนา ขยายเขต และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
หมู่บ้าน 32 แห่ง / 5,400 ครัวเรือน

 พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 84 แห่ง / 
26,281 ครัวเรือน

 พัฒนาน้ าอุปโภคบริโภคให้ได้มาตรฐานและ
ราคาที่เหมาะสม 591 แห่ง / 17,700 ครัวเรือน

 ก่อสร้างแหล่งน้ า / ระบบกระจายน้ า (ใหม)่ จ านวนแหล่งน้ า  / 
น้ าบาดาลเพิ่มขึ้น 485 แห่ง 
- พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น 38,208 ไร่ /

พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 208,268 ไร่ 
- ปริมาตรการเก็บกักน้ า / ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มขึ้น 

141.83 ล้านลูกบาศก์เมตร / 89,743 ครัวเรือน
 เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ าเดิม

พื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 19,500 ไร่ 
แก้ปัญหาน้ าท่วม 

 ปรับปรุงทางน้ า 4 แห่ง ความยาว 18,000 เมตร
 ป้องกันน้ าท่วมชุมชนเมือง พื้นที่ได้รับการป้องกันและ

ลดผลกระทบ 142 แห่ง / 336,882 ไร่ / 
88,377 ครัวเรือน

แก้ปัญหาน้ าเสีย ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุม
การระบายน้ าเสีย 333 แห่ง

อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ า 

 จ านวนพื้นที่ป่าที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู 14,970 ไร่
 จ านวนพื้นที่ป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินในพื้นที่

ต้นน้ าและพื้นที่ลาดชัน 9,076 แห่ง / 108,223 ไร่

จัดท าแผนบริหารจัดการน้ า 

 องค์กรลุ่มน้ า เครือข่าย ประชาชน ได้รับการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าครบ 22 ลุ่มน้ า 

 มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทุกระดับ

 ครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ าประปา
 แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู จัดการน้ าเสีย ป้องกันการพังทลายของดิน
 ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มขึ้น
 พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ระบายน้ าได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้อะไร 

 มีความม่ันคงด้านน้ าเพิ่มขึ้น
 มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบและยั่งยืนทั้งน้ าบนดินและน้ าใต้ดิน
 ผลิตภาพของน้ าเพิ่มขึ้นทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการใช้น้ า

1

3

5 6

ประเทศได้อะไร

จัดการน้ าภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 

4

2
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จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

 ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล
 มลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีจ านวนลดลง
 เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร
 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลง
 ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถใช้ชีวิตในเมืองที่มีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดี 

ประชาชนได้อะไร

มลพิษด้านขยะ 316.09 ล้านบาท

 จัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล
- ขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการก าจัดอย่างถูกวิธี
- โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
 แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 

- ติดตามการด าเนินงานตามแผนจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในทุกจังหวัด

 บริหารจัดการขยะทะเล 
- ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 250 ตัน

 ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชน 
- ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย

ได้รับการจัดการ 1.30 ล้านตันต่อปี
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ
- ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการ

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
- บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนักรู้เก่ียวกับ

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 9,748 คน

มลพิษด้านอากาศ 145.90 ล้านบาท

 ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
- พื้นที่การเกษตรได้รับการส่งเสริมการไถกลบ

และผลิตปุ๋ยหมัก 40,000 ไร่
 ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 

- เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ 17,640 ราย
 แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

- สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ใน 17 จังหวัด

 ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ 
- ตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้

ยานพาหนะในพื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า 12,000 คัน

มลพิษด้านน้ า 105.57 ล้านบาท

 ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- น้ าเสียได้รับการบ าบัดตามมาตรฐานน้ าทิ้ง

จากระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 88,000,000 ลูกบาศก์เมตร

567.6 ล้านบาท



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

• ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• รัฐบาลดิจิทัล
• พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

• พัฒนากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม
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498.0 ล้านบาท

ล้านบาท

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ตรวจสอบทรัพย์สินและหน้ีสินของผู้มีหน้าที่
ยื่นบัญชี 33,274 บัญชี

 เสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ
และพัฒนากลไกการป้องกันการทุจริต
ให้เข้มแข็ง 107 โครงการ

 จัดเก็บข้อมูลการจัดซ้ือจัดจา้งโดยน าร่องกับ
อปท. ทั่วประเทศ 420 แห่ง

 พัฒนาบุคลากรในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 7 หลักสูตร

ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 สร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล         
ในสถานศึกษา 338,500 คน

 สร้างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจปฏบิัตงิาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

 สร้างจิตส านึกให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมไม่ยอมรับ
การทุจริต 210 ต าบล 25 ล้านบาท

 สร้างแหล่งเรียนรู้องค์กรและชุมชนท้องถิน่ต้นแบบ
ด้านการทุจริต 220 ชุมชน 17 ล้านบาท 

ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

 การตรวจสอบและไต่สวนปราบปรามการทุจริตแล้วเสร็จ
6,728 เรื่อง

 พัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 การสืบสวน ปราบปรามเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามกฎหมายฟอกเงิน 16 เรื่อง

ปราบปรามการทุจริต

 ประชาชนและภาคตีา่ง ๆ  ในสังคมร่วมมือกันในการปอ้งกนัการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
 บุคลากรภาครฐัยึดมั่นในหลกัคณุธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต
 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด

เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ประเทศได้อะไร
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2,356.0 ล้านบาท

รัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาแพลตฟอร์มกลางดิจิทัลภาครัฐ 20 แพลตฟอร์ม 1,976 ล้านบาท อาทิ 
 ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
 แพลตฟอร์มกลางข้อมูลด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
 แพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
 แพลตฟอร์มอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ
 แพลตฟอร์มศูนย์กลางข้อมูลเปิดและธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล 13 แพลตฟอร์ม 1,376 ล้านบาท อาทิ
 แพลตฟอร์มเฝ้าระวังสถานการณ์ของโลกอุบัติใหม่อุบัติซ้ า 
 แพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ 
 แพลตฟอร์มแบ่งบันข้อมูลพัฒนาคณุภาพชีวติกลุ่มเด็กและเยาวชนในครอบครัวเปราะบาง
 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าส าหรับนักเรียนพิการ

ทุกประเภท
 แพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจดิจิทัล ภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem 

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของก าลังคนภาคแรงงาน 

พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครฐั 9 หน่วยงาน  ด้วยหลักสูตร
ที่จ าเป็น 5 ล้านบาท อาทิ  
 Personal Data Protection Act (PDPA)
 Cyber Security 
 Data Governance

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐรองรับยุคดิจิทัล

การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล

การให้บริการประชาชนยุคดิจิทัล 

ประเทศได้อะไร

 บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมให้บริการประชาชนในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
 ภาครัฐมีแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
 ภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเติมศักยภาพ



ประเทศได้อะไร
 ภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

 การให้บริการทะเบียน บัตรประจ าตัวประชาชน
และข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
500 ล้านครั้ง 835 ล้านบาท

 การให้บริการด้านทะเบียนและรังวัดที่ดินที่บริการ
ให้แก่ประชาชน 13 ล้านราย 676 ล้านบาท 

 ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาการซ้ือขายออนไลน์ 
105 ล้านบาท 

 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพ่ือประชาชน 
(GCC 1111) 101 ล้านบาท

การพัฒนาบริการประชาชน

 สนับสนุนทุนนักเรียนภาครัฐไปศึกษาในต่างประเทศ 
500 คน 950 ล้านบาท

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

 จัดท าข้อมูลกลางภาครัฐ เช่น ส ามะโนการเกษตร 
ส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

 จัดท ากรอบพัฒนาสถิติและชุดข้อมูลดา้นสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล 314 ล้านบาท

 จัดการข้อมูลที่ดินเพื่อการจดทะเบียนออนไลน์
ทั่วประเทศ จ านวน 6 ล้านแปลง 
181 ล้านบาท

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
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28,064.9 ล้านบาท

พัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
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10,225.5 ล้านบาท

พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงไดรั้บการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม

 การคุมประพฤติผู้กระท าความผิดลหุโทษดว้ยเคร่ืองมือตดิตามตัว
อิเล็กทรอนิกส์ (EM) 30,000 ราย

 ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาใหไ้ด้รับความเป็นธรรม
ตามกฎหมาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7,820 ราย

 ทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจ 203 แห่ง และทนายความอาสา
ให้ค าปรึกษาทางแอปพลิเคชันไลน์และวีดีโอคอล 5 คนต่อวัน

 การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายกับประชาชน 130,000 ราย
 พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดสีู่สังคม โดยการฝึกวิชาชีพ 

และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 80,000 คน
 พิจารณาคดีออนไลน์ จ านวน 800 ห้อง เพื่ออ านวยความสะดวก 

ลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยของผู้มาตดิตอ่ราชการศาล 

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อลดภาระของประชาชน
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 พัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล
เพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 

 พัฒนาคุณภาพระบบกฎหมายที่มีคุณภาพและมีเท่าที่จ าเป็น 
 พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ 

ประเทศได้อะไร

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

การพัฒนากฎหมาย



สามารถดาวน์โหลดได้ที่

รูปภาพภายในเอกสารจาก flaticon.com และ pngtree.com

งบประมาณ ฉบับประชาชน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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