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ค าน า 

          “งบประมาณฉบับประชาชน” คือ เอกสารการน าเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึง และเข้าใจ
ข้อมูลการจัดท างบประมาณรายจ่ายได้ง ่ายขึ ้น ซึ ่งจะช่วยเพิ ่มกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการ
งบประมาณ เพื่อน าไปสู่การเป็นรัฐบาลที่โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือ 

          เอกสารงบประมาณฉบับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับน้ี 
ได้น าเสนอข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการน าเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจ ประมาณการ
รายรับ แหล่งที ่มาของรายรับ นโยบาย วงเงินและโครงสร้างงบประมาณ  
การจ าแนกงบประมาณตามมิติต่าง ๆ รวมทั้งมีการน าเสนอข้อมูลประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึง
ประโยชน์ที่ได้รับจากเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในหัวข้อ “ประชาชน 
ได้อะไรจากงบประมาณปี 2565” 

ส านักงบประมาณ 
กันยายน 2564 
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16,169,200 

17,090,900 

ปี 2564 ปี 2565 
มูลค่า GDP (ล้านบาท) 

1 ประมาณการเศรษฐกิจ  
ปี 2565 
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1. การคืนภาษีของกรมสรรพากร 336,200 ล้านบาท 
2. อากรถอนคืนกรมศุลกากร 8,300 ล้านบาท 
3. การกันเงินเพื่อชดเชยภาษีส าหรับสินค้าส่งออก 12,900 ล้านบาท 
4. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อบจ. 17,300 ล้านบาท 
5. การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้ อปท. 111,000 ล้านบาท 

 รายได้สุทธิ  
2,400,000 ล้านบาท 

เงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุล  
700,000 ล้านบาท 

รายได้จัดเก็บ  
2,885,700 ล้านบาท 

2 ประมาณการรายรับ  
ปี 2565 

กรมสรรพสามิต 
597,000 ล้านบาท 

100,000 ล้านบาท 
กรมศุลกากร 

142,800 ล้านบาท 
รัฐพาณิชย์ 

169,800 ล้านบาท 
ส่วนราชการอื่น 

กรมสรรพากร 
1,876,100 ล้านบาท 

 หักลด 

งบประมาณรายจ่ายปี 2565       3,100,000 ล้านบาท 



หนี้สาธารณะคงค้าง ณ 31 กรกฎาคม 2564 

รายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ ปี 2565 

สถานะเงินคงคลัง ณ 31 กรกฎาคม 2564 

หนี้สาธารณะ 8,909,063.8 ล้านบาท 
55.6% ของ GDP 

กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
ไม่เกิน 60% ของ GDP 

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 
197,631.4 ล้านบาท 

ช าระคืนต้นเงินกู้ 
100,000 ล้านบาท 

(3.2% ของงบประมาณ) 
(6.4% ของงบประมาณ) 

444,100.3 ล้านบาท 

3. 3 หนี้สาธารณะ 
และสถานะเงินคงคลัง 

 297,631.4 ล้านบาท 



รายจ่ายเพ่ือชดใช้
เงินคงคลัง 

596.7 ล้านบาท 

รายจ่ายช าระ 
คืนต้นเงินกู ้

100,000 ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
611,933.4 
ล้านบาท 

รายจ่ายเพื่อชดใช้
เงินทุนส ารองจ่าย 

24,978.6 ล้านบาท 

งบประมาณ 
3,100,000 
ล้านบาท 

รายจ่ายประจ า 
2,373,009.5 

ล้านบาท 

โครงสร้าง 
งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 

4 

หมายเหตุ : รายจ่ายลงทุน จ านวน 611,933.4 ล้านบาท 
รวมรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ท่ีเป็นรายจ่ายลงทุน กรณี
การกู้ เ งิน เพื่ อการลง ทุนของรัฐวิสาหกิ จ  จ านวน 
10,518.2 ล้านบาท (จากรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้รวม 
จ านวน 100,000 ล้านบาท) 



งบประมาณรายจ่าย ปี 2565  
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

5 

งบประมาณ 
3,100,000 
ล้านบาท 

ความมั่นคง 

383,798.4 ล้านบาท 

การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 

332,133.6 ล้านบาท 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

545,568.4 ล้านบาท 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม 

731,707.4 ล้านบาท 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

119,107.4 ล้านบาท 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 

558,616.1 ล้านบาท 

รายการค่าด าเนินการภาครัฐ  
429,068.7 ล้านบาท 

(12.4%) 

(10.7%) 

(17.6%) (18.0%) 

(13.8%) 

(3.9%) 

(23.6%) 
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งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 

3. การพัฒนาอุตสาหกรรม 
   และบริการแห่งอนาคต 

4. การสร้างรายได้ 
   จากการท่องเที่ยว 
 5. การพัฒนาด้านคมนาคม 
   และระบบโลจสิติกส์ 

6. เขตพัฒนาพิเศษ 
   ภาคตะวันออก 

7. การเตรียมความพร้อม 
   เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

8. การพัฒนาและส่งเสริม 
   เศรษฐกิจฐานราก 

9. การบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรน้ า 
 10. รัฐบาลดิจิทัล 

 

11. การต่อต้านการทุจริต 
     และประพฤติมิชอบ 

856.6 

4,574.5 

107,481.0 

11,944.8 

617.6 

1,506.4 

63,136.4 

2,409.4 

478.9 

2. การป้องกัน ปราบปราม  
   และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

4,261.7  

แผนงานบูรณาการ ปี 2565 งบประมาณ (ล้านบาท) 
1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
   จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6,912.1  

204,179.4 ล้านบาท 



ก. มหาดไทย 
315,513.1 ลบ. ก. การคลัง 

273,602.8 ลบ. 

ก. กลาโหม 
199,937.2 ลบ. 

ก. คมนาคม 
173,164.3 ลบ. 

ค่าใช้จ่าย  
ตามภารกิจ 

 118,537.2 ลบ. 
(35.9%) 

ค่าใช้จ่าย  
ตามภารกิจ 

 268,566.8 ลบ. 
(85.1%) 

ค่าใช้จ่าย 
ตามภารกิจ 

11,016.6 ลบ. 
(4.0%) 

รายจ่าย 
ช าระหน้ี 
ภาครัฐ 

249,470.3 ลบ. 
(91.2%) 

บุคลากร 
13,115.9 ลบ. 

(4.8%) 

ค่าใช้จ่าย  
ตามภารกิจ 

94,902.7 ลบ. 
(47.5%) 

ค่าใช้จ่าย  
ตามภารกิจ 

163,520.5 ลบ. 
(94.4%) 

บุคลากร 
 9,643.8 ลบ. 

(5.6%) 

บุคลากร 
 211,889.4 ลบ. 

(64.1%) 

บุคลากร 
46,946.3 ลบ. 

(14.9%) 

บุคลากร 
105,034.5 ลบ. 

(52.5%) 

5 ล าดับกระทรวง 
ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 

7 

ก. ศึกษาธิการ 
330,426.6 ลบ. 



งบกลาง     614,616.2       587,409.3  

ส านักนายกรัฐมนตร ี       39,290.9         33,742.1  

กระทรวงกลาโหม     214,530.6       199,937.2  

กระทรวงการคลัง     268,440.2       273,602.8  

กระทรวงการต่างประเทศ         8,156.4          7,406.5  

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา         6,092.7          5,092.9  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์       22,341.8         24,624.9  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม     128,127.0       123,446.6  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     110,731.1       109,852.6  

กระทรวงคมนาคม     189,958.7       173,164.3  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม         8,301.7          6,825.2  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม       29,335.7         28,111.3  

กระทรวงพลังงาน         2,279.2          2,707.4  

กระทรวงพาณิชย์         6,825.5          6,345.1  

กระทรวงมหาดไทย     333,671.6      315,513.1  

กระทรวงยุติธรรม       26,828.1         24,194.4  

กระทรวงแรงงาน       69,720.3         49,701.9  

  2564     2565 กระทรวง 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณปี 2565  
จ าแนกตามกระทรวง 
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กระทรวงวัฒนธรรม         7,962.9          6,993.5  

กระทรวงศึกษาธิการ     356,449.7       330,426.6  

กระทรวงสาธารณสุข     158,278.6      153,838.7  

กระทรวงอุตสาหกรรม         4,659.2          4,341.1  

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 

    130,774.4       122,624.7  

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด       23,109.5         17,411.0  

รัฐวิสาหกิจ     153,692.3       127,865.5  

หน่วยงานของรัฐสภา         9,606.3          8,088.3  

หน่วยงานของศาล       23,288.9         22,940.8  

หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ       17,764.3         18,459.0  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       79,688.3         76,882.8  

หน่วยงานอื่นของรัฐ           563.2             477.9  

สภากาชาดไทย         8,871.6          8,265.4  

ส่วนราชการในพระองค ์         8,980.9          8,761.4  

ทุนหมุนเวียน     223,024.7       195,370.4  

รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง               -               596.7  

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย               -         24,978.6  

รวมทั้งสิ้น     3,285,962.5     3,100,000.0  

งบประมาณปี 2565  
จ าแนกตามกระทรวง 
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  2564     2565 กระทรวง 

หน่วย : ล้านบาท 



ประชาชนได้อะไร 
จากงบประมาณ ปี 2565 

65 



การแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสงัคมที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 



12 
การแพทย์และสาธารณสุข 

9,924.16 ล้านบาท 6,301.84 

10,257.22 ล้านบาท 

1,727.27 ล้านบาท 

16,250.81 ล้านบาท 15,250.81 

30,360.85 ล้านบาท 

3,622.32  

1,000  

: เงินกู้ พรก. (1 ลลบ.) 

: งบประมาณ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 64) 

68,520.31 ล้านบาท 

1 

2 

3 

ค่าเยียวยา ค่าชดเชย และค่าเสี่ยงภัยส าหรับบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

การจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค 
วัคซีนป้องกันโรคและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

การบ าบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค และการวิจัยทาง
การแพทย์ 

4 

การเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาล ค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาล และการกักตัวผู้มีความเสี่ยง 
ในการติดเช้ือ COVID - 19 

5 
การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉนิ เนื่องจาก 
การระบาดของ COVID - 19 

63,897.99 4,622.32  68,520.31 เงินกู้ พรก. (1 ลลบ.) 
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การช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ 

ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 

 ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ 

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

                  กลุ่มเปราะบาง                                         
       เด็ก 0-6 ปี / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ 

      เงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตน ม 33 ท่ีส่งเงินสมทบ      
       ไม่ครบ 6 เดือน ภายในรอบ 15 เดือนที่ผ่านมา (ชดเชย 
       กรณีว่างงานจากสถานการณ์ COVID – 19)  

       รายละ 5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน  

       896.64 ล้านบาท  

       59,776 คน 

ผู้ประกันตนตาม ม 33 

เกษตรกร 

        เพ่ิมเงินค่าซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ 

        500 บาท/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน   

        200 บาท/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน          
       57,938.46 ล้านบาท  

        ไม่เกิน 13.949 ล้านคน 

      เงินเยียวยาให้แก่กลุ่มเปราะบาง 

        รายละ 1,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน 

       20,345.643 ล้านบาท 

        6.782 ล้านคน 

        เงินช่วยเหลือเกษตรกร  
         รายละ 5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน  

       150,000 ล้านบาท 

         10 ล้านคน 

         เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน 

         3,080.27 ล้านบาท  

         1.026 ล้านคน 

       เงินช่วยเหลือรายละ 6,000 บาท 

      48,841.47 ล้านบาท 

       8.14 ล้านคน 

          เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน 

          228,761.21 ล้านบาท  

        159,019.34 ลบ.      69,741.87 ลบ. 
 

        15.27 ล้านคน 

 

 
          เงินช่วยเหลือเพ่ือซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ    

          200 บาท/เดือน ระยะเวลา 6 เดือน 

          3,000 ล้านบาท  

          ไม่เกิน 2.5 ล้านคน 

: มาตรการช่วยเหลือ 

: วงเงินที่ครม. อนุมัติ 

: กลุ่มเป้าหมาย 

         บรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
- ค่าไฟฟ้า : กิจการขนาดเล็กใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก  
  บ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.1 ใช้ไฟฟ้า ฟรี 90 หน่วยแรก  
  ประเภท 1.2 และ 1.3 ลดค่าไฟฟ้าโดยน าหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
  เทียบกับเดือน ธ.ค. 63 (ระยะที่ 1) และ เม.ย. 64 (ระยะที่ 2)  
  ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. – มี.ค. 64 และ พ.ค. – มิ.ย. 64)  

         11,481.91 ล้านบาท 

         21.97 ล้านครัวเรือน ผู้ประกอบการ 1.74  ล้านราย 

 
 

- ค่าน้ าประปา : ลดร้อยละ 10 บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก    

   ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ. – ม.ีค. 64 และ พ.ค. – มิ.ย. 64) 

         800.67 ล้านบาท 

         6.01 ล้านคน ผู้ประกอบการ 1.02 ล้านราย  

เราไม่ทิ้งกัน 

เราชนะ 

หมายเหตุ : ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ประเภท 1.1  คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 
                 ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน 
ประเภท 1.2  คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 
                 เกินกว่า 150 หน่วย/เดือน 
ประเภท 1.3  คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้  

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 64) 

แรงงาน, ลูกจ้าง, อาชีพอิสระ  
(ท่ีไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ม 33) 

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
(ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต / ไม่มีสมาร์ทโฟน / อยู่ในภาวะพึ่งพิง)  

4 

ประชากร 4 กลุ่ม 

ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการ 

        เงินช่วยเหลือ 

        1.  ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  7,400 หรือ 7,600 บาท/คน  

         2.  ผู้ต้องการความช่วยเหลือ 

        3.  ผู้มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง              9,000 บาท/คน 

        4.  ผู้ลงทะเบียน  

        273,482 ล้านบาท 

        32.87 ล้านคน 

778,800.90 ล้านบาท 

เงินกู้ พรก. (1 ลลบ.) 709,059.03 ลบ.  
งบประมาณ 69,741.87 ลบ.  

(24 ม.ีค. – 30 ม.ิย.63) 

(ก.ค. – ธ.ค. 64) 

(พ.ค. – ก.ค. 63) (ต.ค. 63 – ม.ีค. 64) 

(ก.ค. – ธ.ค. 64) 
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กลุ่มเปราะบาง                                      
เด็ก 0 - 6 ปี / ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ 

       เงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตน ม 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน 
       ภายในรอบ 15 เดือนที่ผ่านมา (ชดเชยกรณีว่างงานจากสถานการณ์ COVID – 19)  

       5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (มิ.ย. – ส.ค. 63) 

       208.94 ล้านบาท  

      13,929 คน 

ผู้ประกอบการและผู้ประกันตน ม 33 

เกษตรกร 

      เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 

      1,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน  

       19,990.81 ล้านบาท 

       6.66 ล้านคน 

        เงินช่วยเหลือเกษตรกร  

       5,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน  
 

         113,302.54 ล้านบาท 

         7.57 ล้านคน 

       เงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม 33 รายละ 6,000 บาท 

      48,841.47 ล้านบาท 

       ไม่เกิน 9.27 ล้านคน 

ม 33 เรารักกัน 

การช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับ 
ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ 

      17,912.62 ล้านบาท  

       ผู้ประกอบการ            226,394 ราย 

        ผู้ประกันตน ม 33     3,877,936 ราย 

(พ.ค. – ก.ค. 63) 

(พ.ค. – ก.ค. 63) 

ใน 9 ประเภทกิจการ (ก่อสร้าง / ที่พักแรม บริการด้านอาหาร / ศิลปะ บันเทิง นันทนาการ / ขายส่ง ขายปลีก ซ่อมยานยนต์ 
และจักรยานยนต์ / ขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า / ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร / วิชาชีพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางวิชาการ /  
การบริหารและบริการสนับสนุน / บริการด้านอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัด) 

เงินช่วยเหลือนายจ้าง ค านวณจากจ านวน
ผู้ประกันตน ม 33 ภายใต้นายจ้าง ในอัตรา 

3,000 บาท/ลูกจ้าง 1 คน สูงสุดไม่เกิน 200 คน 

เงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ม 33 

2,500 บาท/คน  
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การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 

 โครงการก าลังใจ 

สนับสนุนค่าเดินทางเป็นแพ็คเกจทัวร์ 
ผ่านบริษัทน าเที่ยวให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 
และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพ  
คนละไม่เกิน 2,000 บาท 
 
 
 

1,370 ล้านบาท 
 690,000 คน 

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน 
สนับสนุนค่าท่ีพักลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 40  
แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/คืน (10 คืน) สนับสนุน    
ค่าต๋ัวเคร่ืองบิน ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท 
รวมท้ัง e - Voucher ส าหรับค่าอาหาร  
ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าซ้ือสินค้า OTOP  
วันจันทร์ - พฤหัสบดี วันละ 900 บาท         
วันศุกร์ - อาทิตย์ วันละ 600 บาท 

15,000 ล้านบาท 

โครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63):             
30,000 ล้านบาท  

ไม่เกิน 10 ล้านคน 
 

ระยะที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 64):            22,500 ล้านบาท 

                                             ไม่เกิน 15 ล้านคน 
ระยะที่ 3 (ก.ค. – ธ.ค. 64):            93,000 ล้านบาท 
                                             ไม่เกิน 31 ล้านคน 
 
 

สนับสนุนค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินค้าในลักษณะ 
ร่วมจ่ายร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน 

รวม 142,813.64 ล้านบาท 

โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ 
รับ e - Voucher สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท/คน  
(วงเงินสูงสุดในการค านวณไม่เกิน 60,000 บาท/คน)  

ใช้ซ้ืออาหาร เคร่ืองด่ืม สินค้าทั่วไป  
บริการนวด/สปา/เสริมสวย และอื่น ๆ  
(ยกเว้นสลากกินแบ่งรัฐบาล ยาสูบ  
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์) 

9,800 ล้านบาท 

ไม่เกิน 1.4 ล้านคน 

การกระตุ้น 
เศรษฐกิจ 

และการจ้างงาน 

มีการจ้างงานแล้วทั้งสิ้น 186,025 ราย  
(ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564) 
 
 

เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ 
ส าหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 64) 

(10 ล้านคนเป็นผู้รับสิทธิ์เดิม ได้เงินสนับสนุนเพิ่มคน
ละ 500 บ. และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ 5 ล้านคน ได้รับเงิน
สนับสนุน 3,500 บ./คน) 

ระยะที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63):        ได้รับเงินสนับสนุน 3,000 บาท/คน 
                                            29,549.26 ล้านบาท  
                                            ไม่เกิน 10 ล้านคน            

ระยะที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 64):        10 ล้านคนเดิม ได้รับเงิน 500 บาท/คน 
                                             ผู้รับสิทธิ์ใหม่ 5 ล้านคน ได้รับเงิน 3,500 บาท/คน 
                                             20,264.38 ล้านบาท  
                                             ไม่เกิน 15 ล้านคน            

ระยะที่ 3 (ก.ค. – ธ.ค. 64):        ได้รับเงินสนับสนุน 3,000 บาท/คน 
                                            93,000 ล้านบาท  
                                            ไม่เกิน 31 ล้านคน            

224,410.84 ล้านบาท 

ตัวอย่างโครงการส าคัญ ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน 

เงินกู้ พรก. 1 ลลบ. 223,914.13 ลบ.  
งบประมาณ 496.71 ลบ.  



งบประมาณปี 2565 เพื่อแก้ไขปัญหา 
 ผลกระทบ COVID – 19  
ตามแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

156,680.23 ล้านบาท 

12,988.24 ลบ. 

• ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
  และบริการทางการแพทย ์
  ครบวงจร 
• ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  เชิงสร้างสรรค์ 
  และเน้นคุณภาพ 
 

6,119.94 ลบ. 

• ยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร 
• ปรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
  ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่

17,491.59 ลบ. 

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เพ่ือรองรับการปรับ 
  โครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่
• ปรับปรุงกฎหมาย 
  และส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล 

• พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
• เสริมสร้างความมั่นคงและบริหารจัดการความเสี่ยง 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
  และภาคีการพัฒนา 

• พัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้ 
• ขยายและพัฒนาระบบ 
  หลักประกันทางสังคม 
• เสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

120,080.46 ลบ. 

 • ส่งเสริมการจ้างงาน 
 • ช่วยเหลือและพัฒนา 
   ศักยภาพวิสาหกิจ 
   ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 • กระจายความเจริญ 
   ทางเศรษฐกิจไปยัง 
   เมืองหลักและเมืองรอง 
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เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  

(Local Economy) 

ยกระดับขีดความสามารถ 
ของประเทศเพ่ือรองรบั 

การเจริญเติบโตอย่างยั่งยนืในระยะยาว 
(Future Growth) 

พัฒนาศักยภาพ 
และคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลัก 

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(Human Capital) 

ปรับปรุงและพัฒนา 
ปัจจัยพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมการฟื้นฟู 

และพัฒนาประเทศ  
(Enabling Factors) 

1 2 

3 4 



สาธารณสุข 

ด้านสังคม 

การศึกษา 

9310 0600 0000 0000 

การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม 



สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล 

สาธารณสุข 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม 
สนับสนุนการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค เช่น 
ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับบริการโรค COVID - 19  
การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง 

ค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิและบคุคล 
ในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19)  

สิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิ อปท. เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
กรณีที่ไม่ได้ก าหนดจะเปน็ไปตามกระทรวงการคลังก าหนดโดยอนุโลม 

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 180,612.81 ล้านบาท 

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจ้าง 74,000 ล้านบาท 

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 5,983.10 ล้านบาท 

47.547 
ล้านคน  

ล้านคน  
0.76 

4.45  
ล้านคน  

ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร จากเดิม 

    เดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท 
ปรับเพิ่มค่าคลอดบุตร เดิมเหมาจ่ายในอัตรา  

    13,000 บาท/คร้ัง เป็น 15,000 บาท/ครั้ง 
ปรับเพิ่มค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ จากเดิม 3 คร้ัง  

    ในอัตรา 1,000 บาทเป็น 5 ครั้ง ในอัตรา 1,500 บาท 

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจาก 
    เหตุสุดวิสัย จากเดิมร้อยละ 30 เพิ่มเป็น 
    ร้อยละ 50 

สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม 
ก าหนดอัตราการเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ห้องควบคุม ค่ายา และค่าอุปกรณ์ป้องกันให้กับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตรา 
ที่ก าหนด 

เพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการ โดยประชาชน 
ที่เจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการในหนว่ยบริการปฐมภูมิ 
ได้ทุกแห่ง และผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้ารับบริการที่ 
สถานพยาบาลที่มีความพร้อมได้ทุกแห่ง 
 

ลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยมีบริการส่งยา 
และเวชภัณฑ์ไปยงัผู้ปว่ยที่บา้นทางไปรษณีย์ และ
บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth 
/Telemedicine) 

ระบบประกันสังคม 44,091.08 ล้านบาท 16.52  
ล้านคน  
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ประชาชนได้อะไร  ประเทศได้อะไร  
• ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองทางสังคม  

และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์  
และสาธารณสุขภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 
ที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

• มีระบบความความคุ้มครองทางสังคม 
และสุขภาพที่ดี มีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางสังคมและสุขภาพอย่างยั่งยืน  



ประชาชนได้อะไร  ประเทศได้อะไร  

      ประชาชนทุกคนได้รับความคุ้มครองทางสังคม 
ขั้นพ้ืนฐานในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
และสวัสดิการภาครัฐอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม  
และทั่วถึง     

   มีระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานที่ประชากร 
ทุกระดับเข้าถึงได้ 

สาธารณสุข 

พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูม ิ       
และเครือข่ายระบบสุขภาพ 

    คลินิกหมอครอบครัว จากเดิม 2,145 ทีม 
เพิ่มเป็น 3,000 ทีม 156.09 ล้านบาท 

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  
เพ่ือการพัฒนาด้านสุขภาพเชิงรุก และการพัฒนา  
รพ.สต. ติดดาว 9,863 แห่ง 607.29 ล้านบาท 

    สนับสนุนค่าป่วยการและพัฒนาศักยภาพ อสม.  
หมอประจ าบ้าน ให้ดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน 
ได้อย่างยั่งยืน รวม 1.05 ล้านคน 12,625.50 ล้านบาท 

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

     ผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข 
     - ก. สาธารณสุข (พยาบาล/บุคลากรทางการแพทย์)    
        ไม่น้อยกว่า 25,765 คน  578.11 ล้านบาท 
     - ก. การอุดมศึกษาฯ (แพทย์/พยาบาล) 
       ไม่น้อยกว่า 8,300 คน 3,175.99 ล้านบาท  

    กระจายแพทย์ไปสู่ชนบทให้เพียงพอในพื้นที่ 
    ห่างไกลไม่น้อยกว่า 7,289 คน   
    1,811.69 ล้านบาท 

          สมุนไพร กัญชา กัญชง 
            ส่งเสริมการผลิตน้ ามันกัญชา ส าหรับใช้ในโรงพยาบาล                      
            สังกัด ก. สาธารณสุขทั่วประเทศ และขับเคลื่อนกัญชา กัญชง  
            กระท่อม ทางการแพทย์แผนไทย 

           คลินิกออนไลน์ (Tele - Medicine) และระบบปรึกษา 
       ทางไกล  (Tele - Consult)  
    พัฒนาระบบต้นแบบทันตกรรมทางไกลให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วม 
             โครงการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  
            พัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพผู้สูงอายุ และพัฒนาระบบการดูแลรักษา 
             และการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)   

          พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัย 
       และป้องกันโรค  317.43 ล้านบาท 
             พัฒนาและยกระดับการบริการจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการ  
             บูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่าย 
            ห้องปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ 

          พัฒนา Platform สุขภาพดีวิถีไทย สร้างไทย  
     สร้างชาติ 43.90 ล้านบาท 
            เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพแบบครบวงจร  
           ไปสู่การออกแบบ/ส่งเสริมสุขภาพ/ติดตาม 
           เฝ้าระวัง และการรับรองมาตรฐาน 
           การให้บริการด้านสาธารณสุข  

เสริมสร้างความมัน่คงทางสขุภาพ       
และบริการทางการแพทย์ครบวงจร 

           เพ่ิมประสิทธิภาพการวินิจฉัย/รักษา ด้วยการพัฒนาระบบ 
             เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพทางการแพทย์เฉพาะทาง 
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    พัฒนาการเรียนรู้และวิทยาการ 

การศึกษา 

ประชาชนได้อะไร 
• นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษา 

ที่มีคุณภาพ 
• ผู้จบการศึกษาด้านอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา  

ได้รับการพัฒนาทกัษะอาชีพที่สอดคล้องกบั 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

ประเทศได้อะไร  

บัณฑิตพันธุ์ใหม่/อาชีวะพันธุ์ใหม่ 
        รองรับอุตสาหกรรม New Growth 
Engine  
         ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า            
            12,300 คน 1,030.99 ล้านบาท 
        ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ ไม่น้อยกว่า   

     992 คน 90.61 ล้านบาท 
         รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) ไม่น้อยกว่า 5,000 คน  
59.29 ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏ  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

       ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี  
   นวัตกรรม และน้อมน าแนวทาง  
   พระราชด าริสู่การปฏิบัติ ตาม 
   ศักยภาพ สภาพปัญหา และความ  
   ต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมทั้ง   
   ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่าน  
   ม.ราชภัฏ จ านวน 38 แห่ง  
  1,227.60 ล้านบาท  

พัฒนาและผลิตก าลังคน 
ของประเทศ 

     รองรับนโยบาย Thailand 4.0  
ไม่น้อยกว่า 2,000 คน   
470.84  ล้านบาท 

 

อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา 

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
ในสถานศึกษา 

     ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเอกชน
ด้านวิทยาศาสตร์ 550 โรงเรียน  
8.17 ล้านบาท 
 

พัฒนาหลักสูตร  
กระบวนการเรียนการสอน 

       จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
  9,000 โรงเรียน 23.61 ล้านบาท 
       จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
  (Computing Science) ไม่น้อยกว่า 
  29,817 โรงเรียน 14.31 ล้านบาท 

เสริมสร้างศักยภาพครู 
     พัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ  
ไม่น้อยกว่า 3,000 คน 135 ล้านบาท 
     พัฒนาครูสอนภาษาจีน  
450 โรงเรียน 56.25 ล้านบาท 

ประถม 
มัธยม 

• ระบบการศึกษาของประเทศมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล 

• บุคลากรที่มีทักษะการท างานตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 

1 
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ประชาชนได้อะไร  ประเทศได้อะไร  

    สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

• ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  

• ครูและนักเรียนมีความรู้เท่าทัน และเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
 

• สร้างหลักประกันทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
ทางสังคม น าไปสู่การขับเคลื่อนการเติบโต 
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

การศึกษา 

 
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.ปลาย/ปวช.) 
โดยสนับสนุนค่าจัดการเรยีนการสอน ค่าหนังสือเรียน  

ค่าอุปกรณ์การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
และค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  

ไม่น้อยกว่า 11.17 ล้านคน 81,077.14 ล้านบาท 

โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
สนับสนุนและให้โอกาสเด็กและเยาวชนท่ีมีความสามารถ

ในแต่ละอ าเภอให้ได้รับการศึกษา จ านวน 28 คน  
14.09 ล้านบาท 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และดอ้ยโอกาสได้รบั 

ความช่วยเหลือและเข้าถึงการศึกษาอยา่งครอบคลุม 
2.3 ล้านคน  5,652.29 ล้านบาท 

การศึกษาทางไกล 
ส่งเสริมการเรียนผ่านเทคโนโลยีทางไกลผา่นดาวเทียม

(DLTV) ไม่น้อยกว่า 10,400 โรงเรียน  
226.75 ล้านบาท 

   เสริมสร้างการเรียนรู้ดิจิทัล     พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

   พัฒนาโรงเรียนคุณภาพทุกต าบล 
    8,224 โรงเรียน 5,223.91 ล้านบาท 

    สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่  
ด้วยดิจิทัล ผ่านการสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 2 ระบบ 

   พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน เพ่ือสร้างความรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
สื่อออนไลน์ โครงข่ายสังคมออนไลน์  
91,768 คน 45.88 ล้านบาท  

  

  

  

2 3 
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ประชาชนได้อะไร  ประเทศได้อะไร  

การสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสงัคม 

9310 0600 0000 0000 

ผู้สูงอายุ 
 

ผู้มีรายได้น้อย 
 

ผู้พิการ 
 

เด็ก 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10.58 ล้านคน 83,999.30 ล้านบาท 
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 26 แห่ง 25.05 ล้านบาท 
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก 15,000 คน 37.50 ล้านบาท 
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีงานท า มีรายได้เพ่ิมขึ้น 15,700 คน 12.88 ล้านบาท 
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 7,700 คน 173.25 ล้านบาท 
สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี 69,713 ราย 209.14 ล้านบาท 

       ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน 30,000 ล้านบาท 
         ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน 300 บาท/คน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดย ขสมก./รถไฟฟ้า/บขส./รถไฟ 500 บาท/คน 
        
 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ 2.04 ล้านคน 22,428.12 ล้านบาท 
ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 10,000 คน 47.77 ล้านบาท 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ 20,000 คน 54.63 ล้านบาท 

 
     สนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) 2.62 ล้านคน 16,659.49 ล้านบาท 

เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 70,000 คน 210 ล้านบาท     
พัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (บ้านพอเพียงชนบท) 24,700 ครัวเรือน 555.75 ล้านบาท 
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพ่ือแก้ปัญหาชุมชนแออัด (บ้านมั่นคง) 3,750 ครัวเรือน 336.75 ล้านบาท 

        สงเคราะห์ครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน 175,270 คน 
        175.27 ล้านบาท 
        ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูครอบครัวอุปถัมภ์ 5,297 คน 127.13 ล้านบาท 
        เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน 165,000 คน 125.59  ล้านบาท 

       ป ร ะ ช า ช น ทุ ก ค น เ ข้ า ถึ ง 
ความคุ้มครองทางสังคมและบริการ
ของรัฐที่ครอบคลุมทั่วถึง เป็นธรรม 
และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

       ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถพึ่งตนเองได้ กลุ่มเปราะบาง
ได้ รั บการดู แลอย่ า งทั่ วถึ ง  และ 
ลดความเหลื่อมล้ าได้ทุกมิติ 



ท่องเที่ยว คมนาคมและระบบโลจิสตกิส์ 

ด้านเศรษฐกิจ 

เกษตร 

พัฒนาผู้ประกอบการ  
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

อุตสาหกรรม 
และบริการแห่งอนาคต 

เขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) 
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ประชาชนได้อะไร  

ประเทศได้อะไร  

คมนาคม 
และระบบโลจิสติกส์ 

107,481.03 ล้านบาท 

   • ก่อสร้างทางเพื่อแก้ปัญหาจราจรใน กทม. และเมืองหลัก 70.09 กม.        
   • ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้างทางหลวง 101 แห่ง    
     ทางแยกขนาดใหญ่ 71 แห่ง  
   • จัดหา/เดินรถ/ซ่อมบ ารุงรักษารถไฟฟ้าสายสีม่วง  

  (บางใหญ่ – ราษฎร์บูรณะ บางใหญ่ – บางซื่อ) 
 

  • พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ า 48 แห่ง                     
  • พัฒนาและปรับปรุงทาง/สะพานเพื่อสนับสนุนรถไฟทางคู่ 42.11 กม. 
  • ปรับปรุงมาตรฐาน/พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการท่าอากาศยาน 23 แห่ง  
  • อบรมผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 200 กิจการ           
  • อบรมเพิ่มทักษะบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจสิติกสภ์ายในประเทศ 2,560 คน โลจสิติกส์ระหว่างประเทศ 250 คน  

• ต้นทุนโลจิสตกิส์ของประเทศลดลง มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น 
• เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม กับประเทศเพ่ือนบ้าน/นานาประเทศ 

  • ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 43.75 กม.                            • ก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จ. นครพนม                                  
  • บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 195 แห่ง              • ก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 135.69 กม. 

 
 • ก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ  

 และสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร – นครพนม  
 • ก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะท่ี 1 (กทม. – นครราชสีมา) 
 • ก่อสร้าง/ปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน 17 แห่ง เช่น กระบี่  

ตรัง ล าปาง บุรีรัมย์ ระนอง ชุมพร ร้อยเอ็ด นราธิวาส ฯลฯ   

• ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง 166.59 กม.  
• ก่อสร้างทางหลวง ปรับปรุงสะพานเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 77 แห่ง 
  ทางหลวงแผ่นดิน 248.154 กม. ทางหลวงผ่านย่านชุมชน 63 แห่ง  

 เดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย การขนส่งหลากหลาย  

การขนส่งสินค้าคล่องตัว กระจายความเจริญสู่ภูมภิาค 

ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการขนส่งสนิค้า มีต้นทุนที่ต่ าลง  
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ประชาชนได้อะไร  

ประเทศได้อะไร  

ท่องเที่ยว 4,574.51 ล้านบาท 

          การท่องเที่ยววิถีชุมชนได้รับการพฒันา 
  • พัฒนาศักยภาพชุมชน 200 ชุมชน ขับเคลื่อนผู้น าชุมชนในการจัดการชุมชนท่องเที่ยว 300 คน  
  • สนับสนุน Startup ในการสร้างสรรค์สินค้าชุมชน 100 ชุมชน  
  • พัฒนาและยกระดับชุมชนเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว 150 ชุมชน ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน 150 คน 
 

         มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง 
 • ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อการท่องเที่ยว 23 จังหวัด 37 สายทาง เช่น นครสวรรค์ สตูล ชุมพร  
   อุบลราชธานี อุดรธานี พิษณุโลก สุโขทัย ฯลฯ 
 • พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากลในพ้ืนท่ีพิเศษ 5 แห่ง ได้แก่ น่าน เลย สุโขทัย พัทยา สุพรรณบุรี 
 • พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง เช่น สตูล นครราชสีมา เชียงราย ฯลฯ 
 • พัฒนาแหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ จ. ระนอง 

          ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายไดเ้พิม่ขึ้น  

สัดส่วน GDP 
ด้านการท่องเที่ยว 

ต่อ GDP ประเทศเพิ่มขึ้น 

  • ปรับปรุงท่าเรือ เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ท่าเรืออ่าวมะขามป้อม จ. ระยอง  

• เสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะ 2 แห่ง ใน จ. เพชรบุรี และพังงา  
• ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 3 แห่ง ใน กทม. และ จ. ร้อยเอ็ด 

• จัดงาน Mega Event/เทศกาล 4 งาน เช่น งาน World Music Festival การแข่งขันวิ่งมาราธอน ฯลฯ 
• ถ่ายทอดความรู้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวด้านแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 500 ราย 
• พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 77 แหล่ง  
• จัดกิจกรรมเจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรหูรา เช่น งาน Luxury Product Presentation  
  กลุ่มกีฬา (กอล์ฟ มวยไทย ด าน้ า  มาราธอน) กลุ่มสุขภาพ  
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Low Season เช่น จัดเทศกาลเที่ยวเมืองไทย สนับสนุนการจัดงานประเพณีตามภูมิภาค 
• ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน 

ปี 62 

18.21% 

ปี 61 ปี 60 ปี 59 

17.98% 18.18% 

17.32% 

ข้อมูล: กระทรวงการท่องเที่ยว 

43 
35 34 

31 

ปี 62 ปี 60 ปี 58 ปี 56 

อันดับความสามารถ 
ทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  

(TTCI) ของประเทศ ดีขึ้น 

ความสะดวก ปลอดภัย  
 • บริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 79 แห่ง ศูนย์บริการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว โทร. 1155 

ข้อมูล: World Economic Forum (WEF) 
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11,944.81 ล้านบาท 
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ประเทศได้อะไร  

• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
• เกิดการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ EEC ส่งผลให้ GDP ประเทศเพิ่มขึ้น 
• มีการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมกับนานาประเทศ 

ประชาชนได้อะไร  

การเดินทางในพื้นที่โดยรอบ EEC มีความสะดวก
ยิ่งขึ้น   
• ก่อสร้างทางหลวงระยะทาง 112.19 กม.                     

และสะพาน 2 แห่ง 
• เวนคืนท่ีดินและรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง โครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ   
และอู่ตะเภา) 

ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม เกิดการจ้างงาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพ (Biopolis) 35 ชุมชน 
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และระบบอัจฉริยะ 

(Aripolis) 10 ราย 
• พัฒนาบุคลากร นักศึกษาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย       

ไม่น้อยกว่า 5,660 คน 
• เกษตรกรได้รับการถา่ยทอด และพัฒนาสารสกัดจากเปลอืกทุเรยีน

และมังคุด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับงานด้านเวชส าอาง           
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 200 ราย 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสาธารณูปโภค 
สิ่งแวดล้อม ท่องเที่ยว  และสาธารณสุข 
• ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ครบวงจร 2 แห่ง :               

รพ. ปลวกแดง จ. ระยอง และ รพ. พุทธโสธร            
     จ. ฉะเชิงเทรา 
• ก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์เฉพาะทาง 3 แห่ง :        

รพ. แกลง รพ. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนฯ์ 
จ. ระยอง และ รพ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 

• ก่อสร้างศูนย์การให้บริการการแพทย์ฉกุเฉิน 1 ศูนย์ : 
รพ. ชลบุรี จ. ชลบุรี  

• พัฒนาผังเมือง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค 
ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 

• ก่อสร้าง ปรับปรุงขยายน้ าประปา 4 แห่ง 
• ก่อสร้าง ปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลอื

และคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา            
อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 
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1,867.87 ล้านบาท 

พัฒนาผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SME) 

ผู้ประกอบการเติบโต เข้มแข็ง แข่งขันได้ในระดับสากล 
• อบรมเยาวชนให้มีความรู้ พร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุน่ใหม่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ราย 
• อบรมเพื่อเพ่ิมทักษะแรงงานสู่ผู้ประกอบการ SME 4.0 ไม่น้อยกว่า 7,980 ราย 
• ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสินคา้และบริการ ไม่น้อยกว่า 480 ราย 
• ส่งเสริมให้ SME ผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์/ออฟไลน์ และน าไปใช้

ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 100,000 คน 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ 
• จัดงาน Startup x Innovation Thailand Expo (SITE) เพ่ือให้ความรู้ด้านธุรกิจแก่ผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมงาน 250 คน 
• อบรมผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายกิจการของลูกหนี้ท่ีเป็น SME 800 ราย  

ประชาชนได้อะไร  

ประเทศได้อะไร  

• กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโต เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลก 
• เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาด 
• ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องทางการค้าผ่าน e - Commerce ไม่น้อยกว่า 25,350 คน 
• อบรมผู้ประกอบการเพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลย ีนวัตกรรมการค้าต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้า 700 ราย 
• ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาชีพในการสรา้งผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 1,800 ราย 

ผู้ประกอบการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
• ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
• สถานประกอบการ SME ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 1,300 เครื่อง 

1 

4 

3 
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ประชาชนได้อะไร  

   ส่งเสริมระบบเกษตรแปลงใหญ่  
423.13 ล้านบาท 

• ต้นทุนการผลิตข้าวลดลง ร้อยละ 5 
• รวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตร 

แบบแปลงใหญ่ 2,885 แปลง 
• พัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่ม 

ศักยภาพผลผลิต 71,400 ไร่ 

   เกษตรกร สามารถลดต้นทุน
การผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น 

บริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแผนที่เกษตรเชิงรุก  

(Agri - Map) 273.73 ล้านบาท 
• ปรับเปลี่ยนการผลิตตามศักยภาพ

พื้นที่ตาม Agri - Map 67,590 ไร่ 

   เกษตรกร ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนการผลิต  
ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่  
ท าให้ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 

พัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง  
     (Smart Farmer)  
     99.32 ล้านบาท 
• อบรมและถ่ายทอดความรู้

เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ  
ไม่น้อยกว่า  18,872 ราย 

   เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านเกษตรอัจฉริยะ

เพื่อลดต้นทุนการผลิต  

การเข้าถึงแหล่งทุนและแก้ไขปัญหาที่ดิน
ท ากินของเกษตรกร 320.49 ล้านบาท 

• จัดหาที่ดินท ากินให้เกษตรกรรายย่อย 
     33,000 ราย  
• ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายเข้าถึง 

แหล่งเงินทุน 150,000 คน 

      เกษตรกร ได้รับการจัดสรร
ที่ดินท ากิน และการถ่ายทอด
ความรู้การท าการเกษตร 
เพื่อประกอบอาชีพ มีรายได้
เลี้ยงตนเอง  
      ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึง
กองทุนชุมชน เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต 
สินค้าเกษตร 850.67 ล้านบาท 

• บริการพัฒนาสุขภาพสัตว์  
15.36 ล้านตัว 

• เมล็ดพันธุ์ได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานเพื่อออกใบรับรอง  
1,700 ตัวอย่าง 

• ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 2 ศูนย์  
จ. ชัยภูมิ จ. สุพรรณบุรี 

   เกษตรกร มีเมล็ดพันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์ท่ีมีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน . ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
สินค้าเกษตร 871.18 ล้านบาท 

• ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ 
สินค้าประมง 16,500 แห่ง 

• แปลงข้าวมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น  
50,000 แปลง 

     ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้า
เกษตรที่ผ่านการรับรอง 

คุณภาพมาตรฐาน  

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
302.93 ล้านบาท 

• เกษตรกรได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร และพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 
107,280 ราย 

    เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต 
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งบประมาณ
กระทรวงเกษตรฯ 

 (ล้านบาท) 

 มูลค่า GDP ภาคเกษตร 

จาก 658,726 ล้านบาท ในปี 2557  
เป็น 669,347 ล้านบาทในปี 2561  

(เพิ่มข้ึน 10,621 ล้านบาท) 
 

เกษตร 
110,731 

110,731 122,572 
108,996 108,074 110,731 

ปี 64 ปี 63 ปี 62 ปี 61 ปี 65 

110,127 

4.6 0.5 

-3.3 

1.4 

-5

0

5

ร้อ
ยล

ะ 

สัดส่วน GDP ภาคเกษตร  

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

      ปี 61   ปี 62    ปี 63    ปี 64 (Q1) 
2 3 



อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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856.59 ล้านบาท 

ประชาชนได้อะไร  

ประเทศได้อะไร  
GDP ภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศเพ่ิมขึ้น  

มีการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) มากขึ้น 

โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
 • พัฒนางานบริการตรวจสอบสมรรถนะหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ 1 นวัตกรรม  
 • จัดต้ังเครื่องมือทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 1 ห้องปฏิบัติการ 
 • จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานชิ้นส่วนอากาศยานและดาวเทียม 1 ศูนย์ 
 • พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านอุปกรณ์ประมวลผลด้านสุขภาพแบบสวมใส่ (Wearable Devices) จ. ปทุมธานี 

แรงงาน บุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 
  • พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร 300 ราย  
  • พัฒนาแรงงาน 5,500 คน โดยศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 
  • ยกระดับผลิตภาพและพัฒนาก าลังคนให้แก่สถานประกอบการ 230 แห่ง  
    ผู้ประกอบการและแรงงาน 6,800 คน 
 • พัฒนาวิสาหกิจและผู้รับบริการในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 200 คน 30 กิจการ 
 • วิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
   ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 340 คน 100 กิจการ 
 • บุคลากรในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการฝึกอบรม 240 คน  

การแพทย์ครบวงจร 
142.16 ล้านบาท (17%)  

การพัฒนาระบบนิเวศ 
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

116.26 ล้านบาท (14%)  

อุตสาหกรรมอาหาร 
และอุตสาหกรรมชีวภาพ 
132.87 ล้านบาท (15%) 

อุตสาหกรรมและบริการ 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

86.02 ล้านบาท (10%) 

อุตสาหกรรม 
ยานยนต์สมัยใหม่ 

379.28 ล้านบาท (44%)  

งบประมาณปี 2565 รวม 856.59 ล้านบาท สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

ปี 63 ปี 62 ปี 61 ปี 60 ปี 59 

30% 

60% 

32.8% 32.5% 32.2% 31.1% 30.4% 

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 
ภาคอุตสาหกรรม 

58.7% 59.1% 59.6% 60.7% 61.0% 

ภาคบริการ 

0% 
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3 

2 

ผู้ประกอบการ บุคลากรในอุตสาหกรรม ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
และรับรองผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 • พัฒนาต้นแบบ เช่น 
       ◦ ผลิตภัณฑ์อาหาร 50 ผลิตภัณฑ์          ◦ ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมแปรรูป 30 ผลิตภัณฑ์  
       ◦ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล 4 ผลิตภัณฑ์  
       ◦ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการแพทย์ 10 ผลิตภัณฑ์ 
 • ผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องมือแพทย์ ได้รับการรับรองจากผลการทดสอบ 150 ผลิตภัณฑ์ 



ด้านสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการน้ า 

มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

PM 2.5 
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งบประมาณบูรณาการ
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า 
(ล้านบาท) 

• ผลิตภาพของน้ าเพิ่มขึ้นทั้งระบบ  
ในการใช้น้ าอย่างประหยัด 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ า 

• มีความมั่นคงด้านน้ าเพ่ิมขึ้น 
• มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  

อย่างเป็นระบบและยั่งยืน   

63,136.39 ล้านบาท การบริหารจัดการน้ า 

58,316 60,329 

ปี 64 ปี 63 ปี 65 

63,136 

1 1 1 

          
 จัดการน้ าเสีย ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า
ธรรมชาติ  
• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการน้ าเสีย 18 แห่ง 
• แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับ 

การฟื้นฟู 16 แห่ง 

ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มขึ้น 

         จัดการ
ทรัพยากรน้ า ครอบคลุม
ทุกลุ่มน้ าอย่างสมดุล 
• มีแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า
อย่างบูรณาการ  
22 ลุ่มน้ า 

      อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู
พ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
• พื้นที่ป่าได้รับการปลูก 

ฟื้นฟู 23,839 ไร่ 
• พื้นที่ป้องกันการชะล้าง 

พังทลายของดินในพื้นที ่
ต้นน้ า และพื้นที่ลาดชัน 
43,502 ไร่ 

เพิ่มพื้นที่ป่า ป้องกัน 
การพังทลายของดิน 

ประชาชนได้อะไร  

     จัดหาน้ าสะอาดเพ่ือ 
การอุปโภค บริโภค 
• ประชาชนนอกเขต กทม. 

เข้าถึงน้ าประปา 
     101,440 ครัวเรือน 
• หมู่บ้านมีน้ าสะอาดและได้

มาตรฐาน 728 แห่ง 
• พัฒนาระบบประปาเมือง

และพื้นที่เศรษฐกิจ 81,990 
ครัวเรือน  

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

      การจัดการน้ า 
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  
• พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ า

เพิ่มขึ้น 272,011 ไร่ 
• ปริมาตรการเก็บกักน้ า/

ปริมาณน้ าต้นทุนเพิ่มขึ้น 
254.96 ล้านลูกบาศก์เมตร  

• ครัวเรือนได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาแหล่งน้ า  
133,408 ครัวเรือน 

2 

แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับ
การฟื้นฟู จัดการน้ าเสีย  

พื้นที่ได้รับการป้องกัน  
ลดผลกระทบจากอุทกภัย  

           
   แก้ปัญหาน้ าท่วม  
• ปรับปรุงทางระบายน้ า  

3 แห่ง จ. พระนครศรีอยุธยา 
จ. สกลนคร จ. สุโขทัย 

• พื้นที่ได้รับการป้องกันและ
ลดผลกระทบ 154 แห่ง / 
471,712 ไร่ 

3 

ประเทศได้อะไร  

4 5 6 

ครัวเรือนนอกเขต กทม.  
เข้าถึงน้ าประปา 

1 
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งบประมาณด้านมลพิษ 
และสิ่งแวดล้อม 

(ล้านบาท) 

อันดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของไทย 

 

• แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม 53.60 ล้านบาท 
◊ ติดตามการด าเนินงานตามแผนจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด 
• บริหารจัดการขยะทะเล 15.11 ล้านบาท 

◊ ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 
250 ตัน 

• ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายชุมชน 10.54 ล้านบาท 

◊ ทุกจังหวัดได้รับค าแนะน าในการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย  

• ยกระดับศักยภาพชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 8 
ล้านบาท 

◊ ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อมผ่าน
ตามเกณฑ์ช้ีวัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไม่น้อย
กว่า 6 แห่ง 

• สร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 34.80 ล้านบาท 

◊ จ านวนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง 
2,500 ล้านช้ิน 
 
 

ด้านน า้ 37.25 ล้านบาท 
น ำ้เสียไดร้บักำรบ ำบดัตำมมำตรฐำนน ำ้ทิง้จำก
ระบบ    
       บ ำบดัน ำ้เสียชมุชน 86,000,000 ลกูบำศก์
เมตร 

 

• ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 31.10 ล้านบาท 

◊ พื้นที่การเกษตรได้รับการส่งเสริมการไถกลบ
และผลิตปุ๋ยหมัก 55,000 ไร่ 

• ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 9.72 ล้านบาท 
◊ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เพื่อ

ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 
17,640 ราย 

• แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 7.38 ล้านบาท 
◊ ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ

หมอกควัน 15 จังหวัด 
• ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับยานพาหนะ 1.2 ล้าน

บาท 
◊ ตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะใน

พื้นที่วิกฤต ไม่น้อยกว่า 12,000 คัน 

มลพิษและสิ่งแวดล้อม 

           

           

ประเทศได้อะไร  

417 413 

ปี 64 ปี 63 ปี 65 
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ที่มา: 1 ดัชนีผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX : EPI) จาก 180 ประเทศ 
       2 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

ปี 63 ปี 61 ปี 59 

121 
78 91 

ปี 59          ปี 61        ปี 63 

ประชาชนได้อะไร  
ด้านขยะ 186.80 ล้านบาท 

ขยะได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล 
• ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ  

ไม่น้อยกว่า 250 ตัน 

ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
ได้รับการแก้ไข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
• ชุมชนเป้าหมายมีการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ผ่านตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง 

ปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลดลง ขยะถูกน ากลับมาใช้ 
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
• พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลง 2,000 ล้านชิ้น 
• ปริมาณขยะน ากลับมาใช้ประโยชน์ 
                  25,000 ตัน  
 
 

ด้านอากาศ 43.94 ล้านบาท 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงจากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และการหยุดเผา 
• พ้ืนที่การเกษตรได้รับการส่งเสริม 

การไถกลบและผลิตปุ๋ยหมัก 39,421 ไร่ 

ป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า และลดหมอกควัน 
• เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือส่งเสริม 

การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร 17,640 ราย  
• สนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ 

หมอกควัน ใน 15 จังหวัด เช่น  
จ. เชียงใหม่ จ. เชียงราย จ. แม่ฮ่องสอน ฯลฯ 

ปริมาณฝุ่นละอองจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ลดลง 
• มีการตรวจสอบ ตรวจจับและห้ามใช้ยานพาหนะ 

ในพ้ืนที่วิกฤต ตามมาตรการห้ามใช้รถยนต์ 
ที่มีควันด าเกินค่ามาตรฐาน 
ไม่น้อยกว่า 12,000 คัน 

ด้านน้ า 36.25 ล้านบาท 
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
• น้ าเสียได้รับการบ าบัดตามมาตรฐานน้ าทิ้งจาก 

ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน 86,000,000 ลูกบาศก์เมตร 

• ประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตและมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ด ี 
• สารพิษจากขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายต่อสุขภาพ 

มีจ านวนลดลง 



ด้านมั่นคง 

การขับเคลื่อนการแก้ไข 
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 

การป้องกัน ปราบปราม 
 และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 



การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6,912.07 ล้านบาท 
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ความมั่นคง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อะไร 

• ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งเหตุความรุนแรงลดลง 
• ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
• ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรม และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม 

 

    รักษาความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สินของประชาชน 
• จัดหายุทโธปกรณ์พิเศษและเสริมก าลัง

กองทัพ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และลดการสูญเสียจากเหตุ
ความรุนแรง 

    เพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรอง 
    และบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง 
• จัดตั้งแหล่งข่าวระดับหมู่บ้านในพ้ืนท่ี

เป้าหมาย 
• สนับสนุนข้อมูลยับยั้งเงินทุนท่ีสนับสนุน

การกระท าความผิด 

   การแก้ไขและป้องกัน 
   ปัญหาแทรกซ้อน  
• ฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ผ่านการบ าบัด 

และหายขาดจากยาเสพติด 
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
• การเปิดพื้นที่ทางการเมือง 

และเวทีพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย 

    เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข 
    ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
• เฝ้าระวังและป้องกันแนวคิดหัวรุนแรง 
• สนับสนุนการศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาตร ีในประเทศ  

     อ านวยความยุติธรรมและเยียวยา 
     ผู้ได้รับผลกระทบ 
• ประชาชนมีความเช่ือมั่นงานอ านวย 

ความยุติธรรม 
• ต าบลเป้าหมายปราศจากข้อรอ้งเรียน 

การละเมิดสิทธิการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ี 

    พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริม 
    ศักยภาพพื้นที่  
• ปรับปรุงถนนและสะพาน 111 โครงการ 

563.38 ล้านบาท 
• ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและพัฒนาเมือง    

91 โครงการ 1,160.74 ล้านบาท 
• ฟาร์มตัวอย่างฯ 5 โครงการ  

40.65 ล้านบาท 

การพัฒนา 

1 

2 

3 
4 

3 

4 

 
    ต าบลมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จชต. 
• สร้างความเข้มแข็งเพื่อรักษาความสงบ

เรียบร้อยระดับต าบล 
• ถ่ายทอดความรู้การท าเกษตรตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 
• จัดสรรพันธุ์แพะให้เกษตรกรระดับต าบล/

หมู่บ้าน ในรูปแบบธนาคารแพะ  50 แห่ง 

    เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม   
    ที่เข้มแข็ง 
• ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟู

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 

1 
2 



การป้องกัน ปราบปราม  
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 4,261.70 ล้านบาท 
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ประชาชนได้อะไร 

• สกัดกั้น ปราบปราม จับกุมผู้กระท าผิดคดียาเสพติด 
720 คร้ัง 

• สืบสวนและขยายผลยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด 
ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท 

• ตรวจสอบตัวยา เคมีภัณฑ์ และสารต้ังต้น 
ที่เป็นวัตถุเสพติด ในสถานประกอบการ 29,120 ราย  
ตรวจสอบผู้เดินทาง 45,000 ราย ตรวจสอบ 
พัสดุไปรษณีย์ที่น าเข้าจากต่างประเทศ 10,000 รายการ 

• สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือกดดัน 
และยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ 

• พัฒนาห้องปฏิบัติการเครือข่ายการตรวจ 
สารเสพติดตามมาตรฐานสากล 

• สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน  
และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะวัยเสี่ยงสูง  
4,238,986 คน 

• จัดต้ังหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด  
1,240 หมู่บ้าน 

• ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
ให้มีกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด 24,643 หมู่บ้าน 

• สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ 

• รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  
ชุมชน สถานพินิจ และเรือนจ า  

• ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน  
และผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในสังคม ชุมชน ลดลง 

• เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนได้รับความรู้  
และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด 

• หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
• พ้ืนที่แพร่ระบาดยาเสพติดได้รับการเสริมสร้าง 

ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย 
• ผู้ติดยาเสพติดเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 

และได้รับการบ าบัดรักษา 
• ผู้ที่ผ่านการบ าบัดได้รับการติดตามและช่วยเหลือ 

อย่างใกล้ชิด รวมท้ังได้รับโอกาสในการด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

• บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ  
ระบบบังคับ และระบบต้องโทษ 161,617 ราย 

• ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด    
อย่างต่อเนื่อง โดยน าครอบครัว ชุมชน และสังคม 

     เข้ามามีส่วนร่วม 
• พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบ าบัด 

รักษายาเสพติด  

บ าบัด รักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ปราบปรามยาเสพติด 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

1 

2 

3 



สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

    

 

รูปภาพภายในเอกสารจาก flaticon.com และ pngtree.com 



กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ   
โทร. (02) 265 1551, 1865, 1870 

เว็บไซต์ http://www.bb.go.th 


