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--------------------------ท่ำนประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติที่เคำรพ
คณะรั ฐ มนตรี ข อเสนอร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 โดยมีหลักกำรและเหตุผล ดังนี้
หลักกำร
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61
เป็น จำนวนไม่เ กิน ๒,900,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท (สองล้ำ นเก้ำ แสน
ล้ำนบำท)
เหตุผล
เพื่ อให้ ส่ วนรำชกำร รั ฐ วิส ำหกิจ และหน่ วยงำนอื่น ได้ มี
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สำหรับใช้เป็นหลัก
ในกำรจ่ำยเงินแผ่นดิน

- 2-

ท่ำนประธำนที่เคำรพ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕61 ที่รัฐบำลนำเสนอต่อท่ำนสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติในวันนี้
เป็นหนึ่งในควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบัน ให้งบประมำณ
แผ่นดินเป็นเครื่องมือของภำครัฐในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์และนโยบำย
สำคัญเร่งด่วนของรัฐบำลให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์และ
ควำมคุ้มค่ำสูงสุดแก่ประชำชน
ก่ อ นที่ ก ระผมจะแถลงสำระส ำคั ญ ของร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 กระผมขอรำยงำน
ให้ท รำบถึง ภำวะเศรษฐกิจ ทั่ว ไป ฐำนะและนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง
ของประเทศดังต่อไปนี้
ภำวะเศรษฐกิจทั่วไป
เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยำยตัวในช่วงร้อยละ
3.3 – 3.8 ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรขยำยตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนจำก (1) กำรฟื้นตัวของกำรส่งออกตำมกำรปรับตัวดีขึ้นของ
เศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้ำและรำคำสินค้ำในตลำดโลก (2) กำรขยำยตัว ของ
กำรลงทุนภำครัฐที่อยู่ในระดับสูงและเร่งขึ้น (3) กำรปรับตัวดีขึ้นของกำรผลิต
สินค้ำเกษตรและรำคำสินค้ำเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี (4) กำรขยำยตัวของ
ภำคกำรท่องเที่ยวที่สนับสนุนเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง และ (5) กำรปรับตัวดีขึ้น
ของตลำดรถยนต์ในประเทศ อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจยัง มี
ข้อจำกัดจำกอัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
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ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรขยำยตัว ของกำรลงทุนภำคเอกชนและเศรษฐกิจ
ในภำพรวม รวมทั้งมีปัจจัยเสี่ยงจำกควำมผันผวนของกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน
และอั ต รำแลกเปลี่ ย น กำรด ำเนิ น มำตรกำรและนโยบำยที่ ส ำคั ญ ของ
สหรัฐอเมริกำ และควำมต่อเนื่องในกำรฟื้นตัวของรำคำน้ำมันและรำคำสินค้ำ
ในตลำดโลก สำหรับ เสถีย รภำพทำงเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยคำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.8 - 1.3 ในขณะที่กำรจ้ำงงำนมี
แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตำมกำรฟื้นตัวของภำคกำรผลิต และดุลบัญชีเดินสะพัด
มีแนวโน้มเกินดุลประมำณร้อยละ 8.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คำดว่ำจะขยำยตัวประมำณร้อยละ 3.3 – 4.3
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจำกปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรขยำยตัวของกำร
ส่งออกสินค้ำและบริกำรตำมภำวะเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลกที่มีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตำมควำมคืบหน้ำ
ของโครงกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำคัญของภำครัฐ ประกอบกับ
กำรลงทุน ภำคเอกชนที่มีกำรฟื้น ตัว และขยำยตัวมำกขึ้น และกำรใช้จ่ำย
ภำคครัวเรือนที่มีแนวโน้มขยำยตัวดีต่อเนื่องตำมกำรฟื้นตัวของภำคกำรส่งออก
กำรท่องเที่ยว และกำรปรับตัวเข้ำสู่ภำวะปกติของกำรผลิตภำคเกษตร สำหรับ
เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคำดว่ำอัตรำเงินเฟ้อ
จะอยู่ ในช่ ว งร้ อ ยละ 1.5 – 2.5 ในขณะที่ ดุ ล บั ญ ชี เดิ น สะพั ด มี แ นวโน้ ม
เกินดุลประมำณร้อยละ 7.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ฐำนะและนโยบำยกำรคลัง
ภำยใต้ ส ภำวกำรณ์ ท ำงเศรษฐกิ จดั งกล่ ำว ในปี งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕61 รั ฐ บำลประมำณกำรว่ำจะสำมำรถจัดเก็บรำยได้สุ ท ธิทั้ งสิ้ น
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จำนวน 2,565,0๐๐ ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จำกปีก่อน และเมื่อหัก
กำรจัดสรรภำษีมูลค่ำเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕4๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 115,0๐๐ ล้ำนบำทแล้ว คงเหลือ
เป็ น รำยได้ สุ ท ธิ ที่ ส ำมำรถน ำมำจั ด สรรเป็ น รำยจ่ ำ ยของรั ฐ บำล จ ำนวน
2,450,๐๐๐ ล้ำนบำท หรือร้อยละ 15.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี น ำเสนอต่ อ สมำชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ ในวงเงิน
งบประมำณทั้งสิ้น 2,900,000 ล้ำนบำท เป็นกำรดำเนินนโยบำยงบประมำณ
แบบขำดดุล โดยกำหนดรำยได้สุทธิจำนวน 2,450,000 ล้ำนบำท และ
เงินกู้เพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณอีก จำนวน 450,000 ล้ำนบำท
ปัจ จุบัน ฐำนะเงิน คงคลัง ณ วัน ที่ 26 พฤษภำคม ๒๕60
มี จำนวนทั้งสิ้น 182,515 ล้ำนบำท โดยรัฐบำลจะบริหำรเงินคงคลังให้อยู่
ในระดับที่เหมำะสม และบริหำรรำยรับและรำยจ่ำยของรัฐให้มีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ฐำนะและนโยบำยกำรเงิน
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2560 มี แนวโน้ มขยำยตั วอย่ ำงต่ อเนื่ อ ง
โดยเฉพำะภำคกำรส่ งออกและกำรท่ องเที่ ยว ในขณะที่ รำยได้ ภ ำคเกษตร
ปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังมีควำมไม่แน่นอนจำกภำคต่ำงประเทศที่อำจส่งผลกระทบต่อ
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินจึงมี
มติ ให้ คงอัตรำดอกเบี้ ยนโยบำยไว้ที่ ร้ อยละ 1.5 ในกำรประชุ ม 2 ครั้งแรก
ของปี 2560 เพื่ อรั ก ษำภำวะกำรเงิ น ให้ อยู่ ในระดั บ ผ่ อนปรน ซึ่ งจะช่ ว ย
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สนับ สนุน กำรขยำยตัว ของเศรษฐกิจ และเอื้อ ให้อัต รำเงิน เฟ้อ กลับ เข้ำ สู่
ค่ ำกลำงของเป้ ำ หมำยนโยบำยกำรเงิ น ควบคู่ กั บ กำรรั ก ษำเสถี ย รภำพ
เศรษฐกิจกำรเงินของประเทศ
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินเห็ น ว่ำ กำรใช้จ่ำยของ
ภำครัฐโดยเฉพำะกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่จ ะมีควำมสำคัญ
อย่ำงมำกในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นควำมเชื่อมั่นและกำรลงทุน
ของภำคเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนให้อุปสงค์ในประเทศฟื้นตัวได้อย่ำงแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเห็นถึงควำมจำเป็นของนโยบำยที่เอื้อให้เกิดกำรปฏิรูปเชิงโครงสร้ำง
อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ธุรกิจไทยให้ พร้อมรั บมื อกับควำมไม่ แน่ นอนต่ำง ๆ ที่มี แนวโน้ มเพิ่ มมำกขึ้ น
นอกจำกนี้ แม้เสถียรภำพเศรษฐกิจกำรเงินไทยในภำพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี
แต่ในภำวะที่อัตรำดอกเบี้ย นโยบำยอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
อำจส่ งผลให้ เกิดกำรสะสมควำมไม่ส มดุล ในระบบกำรเงิน จึงต้องติดตำม
สัญญำณควำมเสี่ยงและดำเนินกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมและทันท่วงทีต่อไป
สำหรับฐำนะกำรเงินด้ำนต่ำงประเทศของไทยในปัจจุบันอยู่ใน
เกณฑ์ดี มูล ค่ำเงิน สำรองระหว่ำงประเทศ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2560
มีจำนวน 184,469.9 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ หรือ คิดเป็นประมำณ 3.5 เท่ำ
ของหนี้ต่ำงประเทศระยะสั้น ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับมั่นคง
ท่ำนประธำนที่เคำรพ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ที่ เสนอต่อ สภำนิ ติ บั ญ ญั ติแห่ งชำติในวันนี้ ได้จัด ทำขึ้นโดยมี
เป้ำหมำยเพื่อให้ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตำมร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โดยคำนึงถึงควำมต่อเนื่องในกำรบริหำร
รำชกำรแผ่ น ดิ น และเกิ ด ประโยชน์ ต่อ ประชำชนและประเทศชำติ อ ย่ ำง
แท้จริง และยังคงยึดหลักกำรสำคัญสองประกำร คือ
ประกำรที่หนึ่ง น้อมนำ “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ใน
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระรำชทำนไว้ให้แก่
ปวงชนชำวไทย มำเป็น แนวทำงในกำรกำหนดกรอบวงเงินงบประมำณ
ที่ส มเหตุส มผล พอประมำณ โดยมุ่งเน้น กำรพัฒ นำอย่ำงสมดุล ในทุกมิติ
ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ประกำรที่ส อง ดำเนิ น กำรตำมแนวนโยบำยของรัฐ บำลที่ ได้
แถลงต่ อ สภำนิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชำติ ในกำรพั ฒ นำประเทศ และบทบั ญญั ติ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ควบคู่กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ
(พ.ศ. 2558 – 2564)
โดยกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณที่สำคัญ
สรุปได้ ดังนี้
1. ปฏิรูปกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีอย่ำงต่อเนื่อง
โดยปรับ ปรุงกำรจำแนกงบประมำณเป็น 6 กลุ่ม เพื่อแสดงถึงค่ำใช้จ่ำ ย
ในแต่ล ะกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบด้วย งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง
กลุ่ ม งบประมำณรำยจ่ ำ ยบุ ค ลำกรภำครั ฐ กลุ่ ม งบประม ำณรำยจ่ ำ ย
กระทรวง/หน่ ว ยงำน (Function) กลุ่ ม งบประมำณรำยจ่ ำ ยบู ร ณำกำร
(Agenda) กลุ่ ม งบประมำณรำยจ่ ำ ยพื้ น ที่ (Area) และกลุ่ ม งบประมำณ
รำยจ่ ำ ยบริ ห ำรจั ด กำรหนี้ ภ ำครั ฐ เพื่ อ ให้ ส ำมำรถจั ด สรรงบประมำณ
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ตำมลำดับควำมสำคัญของแต่ละกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำย มี ควำมคล่องตัว
ยืดหยุ่น และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ
2. กำรจัดทำงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์
ที่ส อดคล้องตำมร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี จำนวน 29 เรื่อง
โดยจัดไว้ในกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร จำนวน 26 เรื่อง และกลุ่ม
งบประมำณรำยจ่ำยพื้นที่ จำนวน 3 เรื่อง โดยให้ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำร
ภำรกิจและงบประมำณ 3 มิติ โดยมิติยุทธศำสตร์ และมิติกระทรวง/หน่วยงำน
บูรณำกำรร่วมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
พื้นที่ เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำในระดับพื้นที่มีควำมสอดคล้อง
กับ ควำมต้องกำรของประชำชน และสำมำรถใช้ งบประมำณเป็นเครื่องมือ
สำคั ญ ในกำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำยของรั ฐ บำลให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรม
เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและประหยัดงบประมำณ
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดทำงบประมำณให้ครอบคลุมทุก
แหล่งเงิน โดยให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นที่มีเงินรำยได้
และเงิน สะสมคงเหลื อ พิ จ ำรณำน ำเงิน ดั งกล่ ำ วมำใช้ ด ำเนิ น ภำรกิ จ ของ
หน่วยงำน รวมทั้งกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรลงทุนระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน เพื่อใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับ
กำรพิจำรณำทบทวนเพื่อชะลอ ปรับ ลด หรือยกเลิกกำรดำเนินภำรกิจที่มี
ควำมสำคัญในระดับต่ำ หรือหมดควำมจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ในปัจจุบัน หรือสร้ำงภำระหนี้สำธำรณะของประเทศเกินควำมจำเป็น เพื่อนำ
งบประมำณดังกล่ำวไปจัดทำภำรกิจที่มีควำมสำคัญเร่งด่วน มีควำมคุ้มค่ำ
และมีควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนโดยประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด
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สำระสำคัญของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ท่ำนประธำนที่เคำรพ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี น ำเสนอต่ อ สมำชิ ก ผู้ ท รงเกี ย รติ มี ว งเงิ น
งบประมำณทั้ งสิ้ น 2,900,000 ล้ ำนบำท จ ำแนกเป็น รำยจ่ำ ยประจ ำ
จำนวน 2,153,133.7 ล้ำนบำท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 74.2 ของวงเงิน
งบประมำณ รำยจ่ำยลงทุน จำนวน 659,924 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ
22.8 ของวงเงิ น งบประมำณ และรำยจ่ ำ ยช ำระคื น ต้ น เงิ น กู้ จ ำนวน
86,942.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของวงเงินงบประมำณ ซึ่งจะได้
เรียนให้ทรำบถึงสำระสำคัญของงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2561 โดยจำแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกตำม
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ได้กำหนดไว้จำนวน 6 ยุทธศำสตร์ 1 รำยกำร มีรำยละเอีย ด
กำรดำเนินงำนที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้ำนควำมมั่นคง
รั ฐ บำลได้ จั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำย ไว้ เป็ น จ ำนวนทั้ งสิ้ น
273,954 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5 ของวงเงินงบประมำณ เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบั นหลักของชำติ สร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์ ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จัดกำรปัญหำ
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แรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์ ป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติด
ยำเสพติด ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง รักษำควำม
สงบเรียบร้อยภำยในประเทศ ตลอดจนเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
รั ฐ บำลได้ จั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำย ไว้ เป็ น จ ำนวนทั้ งสิ้ น
476,596.6 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.4 ของวงเงิน งบประมำณ
เพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
พั ฒ นำพื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ พั ฒ นำระเบี ยงเศรษฐกิจภำคตะวันออก
พัฒ นำด้ำนคมนำคมและระบบโลจิสติกส์ พัฒ นำเศรษฐกิจดิจิทัล วิจัยและ
นวัตกรรม สร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำร พัฒ นำศักยภำพกำร
ผลิตภำคกำรเกษตร เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำและ
กำรลงทุ น ระหว่ ำ งประเทศ เสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ
เศรษฐกิจภำยในประเทศ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง พัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒนำ
ประสิทธิภำพและมูลค่ำเพิ่มของภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน
พัฒนำและยกระดับผลิตภำพแรงงำน พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ
สร้ำงและรักษำผลประโยชน์ชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
รัฐ บำลได้จ ัด สรรงบประมำณรำยจ่ำย ไว้เป็น จำนวนทั้ งสิ้ น
575,709.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.9 ของวงเงินงบประมำณ
เพื่ อ พั ฒ นำศัก ยภำพคนตำมช่ ว งวั ย ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ กษำและกำร
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เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต พั ฒ นำด้ ำ นสำธำรณสุ ข และสร้ ำ งเสริ ม สุ ข ภำพเชิ ง รุ ก
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นำกำรกี ฬ ำและนั น ทนำกำร รวมทั้ งส่ งเสริม และพั ฒ นำ
ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดควำมเหลื่อมลำ
และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน
รั ฐ บำลได้ จั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ย ไว้ เป็ น จ ำนวนทั้ งสิ้ น
332,584.8 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.5 ของวงเงินงบประมำณ
เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง พัฒนำระบบประกันสุขภำพ
สร้ำงควำมเสมอภำคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ ส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำม
แนวทำงหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมทั้ งเสริมสร้ำงสวัส ดิ กำร
สังคมและยกระดับคุณภำพชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรจัดกำรนำและสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
รั ฐ บำลได้ จั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำย ไว้ เป็ น จ ำนวนทั้ งสิ้ น
125,459.4 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.3 ของวงเงินงบประมำณ เพื่อ
จัดกำรปัญหำที่ดินทำกิน บริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม พัฒนำและเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรใช้ พ ลั ง งำนที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ห ำรจั ด กำร
ทรัพยำกรน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติ ตลอดจนจัดกำร
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศ และภัยพิบัติ
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ
รั ฐ บำลได้ จั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ย ไว้ เป็ น จ ำนวนทั้ งสิ้ น
784,210.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของวงเงินงบประมำณ เพื่อ
ป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิรูปกฎหมำยและพัฒนำ
กระบวนกำรยุติธรรม อำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ ส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บู รณำกำร บริ หำรจั ดกำรรำยได้ และรำยจ่ ำยของภำครั ฐ ตลอดจนพั ฒ นำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ
รั ฐ บำลได้ จั ด สรรงบประมำณรำยจ่ ำ ย ไว้ เป็ น จ ำนวนทั้ งสิ้ น
331,485.3 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 ของวงเงินงบประมำณ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยรองรับเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นโดยมิได้คำดหมำยสำหรั บ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และกำรบริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐ
2. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกตำม
กลุม่ งบประมำณรำยจ่ำย
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรจัดทำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี จึงได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จำแนกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
2.1 งบ ป ระมำณ รำยจ่ ำยงบกลำง รั ฐ บำลได้ จั ด สรร
งบประมำณรำยจ่ ำ ย ไว้ เป็ น จ ำนวน 76,566.3 ล้ ำ นบำท หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 2.6 ของวงเงินงบประมำณ (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล
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ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำนของรัฐ จำนวน 63,000 ล้ำนบำท ซึ่งรวม
อยู่ในกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร และค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร ซึ่งรวมอยู่
ในกลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกรภำครัฐ จำนวน 254,759.7 ล้ำนบำท)
เพื่อสนับสนุนพระรำชกรณียกิจในกำรเสด็จพระรำชดำเนิน ส่งเสริมและเผยแพร่
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ รวมทั้งสำรองไว้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
แก้ไขปัญหำในสภำวะฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน ให้แก่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
และหน่วยงำนอื่น สำมำรถนำไปใช้จ่ำยได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
กำรฟื้ น ฟู ช่ ว ยเหลื อเยี ย วยำผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ กรณี ฉุ กเฉิน ตลอดจนกำร
ชดเชยค่ำงำนสิ่งก่อสร้ำงเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรอำชีพก่อสร้ำง
2.2 กลุ่ ม งบประมำณรำยจ่ ำ ยบุ ค ลำกรภำครั ฐ รัฐ บำลได้
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ไว้เป็นจำนวน 1,021,506.3 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 35.2 ของวงเงินงบประมำณ เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จั ด กำรบุ ค ลำกรภำครั ฐ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด ควำมคุ้ ม ค่ ำ ในกำร
ดำเนินกำรภำรกิจของรัฐ ตลอดจนพัฒ นำระบบงำนของหน่วยงำนภำครั ฐ
และพัฒ นำสมรรถนะของบุ คลำกรให้ มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงสมดุล ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำย
ตำมสิทธิและข้อกำหนดตำมกฎหมำยของบุคลำกรภำครัฐ
2.3 กลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยกระทรวง/หน่วยงำน (Function)
รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ไว้เป็นจำนวน 585,037.5 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.2 ของวงเงินงบประมำณ จำแนกเป็น 2 แผนงำนหลัก
ประกอบด้วย
2.3.1 แผนงำนพืนฐำน ได้จัดสรรงบประมำณ จำนวน
306,306.6 ล้ำนบำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยดำเนินกำรตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
เป็นปกติประจำตำมกฎหมำยจัดตั้งของหน่วยงำนใน 6 ด้ำนสำคัญ ประกอบด้วย
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1) ด้ ำ น ควำมมั่ น คง เพื่ อธ ำรงไว้ ซึ่ ง สถำบั น
พระมหำกษัตริย์ รักษำควำมมั่นคงของรัฐ ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำม
ทั้งภำยในและนอกประเทศ พัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ พัฒนำกลไกควำม
ร่วมมือทำงทหำรในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงและปัญหำข้ำมชำติ กับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ ำน มิ ตรประเทศ และองค์ก ำรระหว่ำงประเทศ ส่ งเสริม
บทบำทในกำรรักษำสันติภำพภำยใต้กรอบสหประชำชำติและเวทีระหว่ำง
ประเทศ เสริ มสร้ำงควำมมั่ น คงและควำมปลอดภั ยในชีวิตและทรัพ ย์สิ น
ให้กับประชำชน ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน รวมทั้งพัฒ นำระบบ
กำรสืบสวนและติดตำมอำชญำกรรมทำงกำรเงิน
2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
ในด้ำนเศรษฐกิจ กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจมหภำคให้มีเสถียรภำพ จัดเก็บรำยได้
จำกกำรบริหำรจัดกำรที่รำชพัสดุให้ได้ตำมเป้ำหมำย ส่งเสริมควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจในภูมิภำค จัดทำนโยบำยและยุ ทธศำสตร์ กำรค้ำ ดูแลรำคำสิ นค้ำ
ส่งเสริมควำมเป็นธรรมทำงกำรค้ำและทรัพย์สินทำงปัญญำ ขยำยตลำด ปกป้อง
ผลประโยชน์ทำงกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ยกระดับกำรแข่งขันของ
ภำคอุตสำหกรรม พัฒ นำองค์ควำมรู้ และบุ คลำกร กำกับดูแลโรงงำนและ
สถำนประกอบกำรวัตถุอันตรำย อุตสำหกรรมเหมืองแร่และพื้นฐำนให้เป็นไป
ตำมกฎหมำย ส่ งเสริมควำมร่ว มมือระหว่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงและรักษำ
ผลประโยชน์ ช ำติ จั ดท ำแผนและนโยบำยด้ ำนกำรท่ องเที่ ยว บู รณะและ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำนักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง
ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว ควบคู่กับกำรส่งเสริมธุรกิ จกำรท่องเที่ยวจำก
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กลุ่มจัดประชุมในระดับนำนำชำติ รวมทั้งพัฒนำและเพิ่มศักยภำพแรงงำนให้
สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ดูแลคุ้มครองแรงงำนทั้งใน
และนอกระบบให้ได้รับสิทธิประโยชน์ มีควำมปลอดภัย และสุขภำพอนำมัย
ที่ดีในกำรทำงำน
นอกจำกนี้ ยังได้สนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตภำค
เกษตร ทั้งสินค้ำพืช ประมง ปศุสัตว์ และหม่อนไหม จัดกำรที่ดินและคุ้มครอง
พื้น ที่เ กษตรกรรม อนุรัก ษ์ ปรับ ปรุง ฟื้น ฟูท รัพ ยำกรดิน เพื่อ กำรเกษตร
ด้ ำ นคมนำคม พั ฒ นำระบบทำงหลวง ทำงหลวงชนบท และทำงรำงให้
เพีย งพอ ครอบคลุม ทุก พื้น ที่ เชื่อ มต่อ กำรขนส่ง ทุก ระบบ และพัฒ นำ
ท่ำอำกำศยำนให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกและบุคลำกรด้ ำนกำรบิน เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำเศรษฐกิจ สั งคม สร้ำงงำน
กระจำยรำยได้ และควำมปลอดภัยของประชำชน รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำ
ประเทศโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สนับสนุนกำรวิจัยพัฒนำ ตลอดจนพัฒนำด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3) ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
เพื่ อ สร้ ำงโอกำสในกำรเข้ ำถึ งบริ ก ำรทำงกำรศึ ก ษำ ตั้ งแต่ ระดั บ ปฐมวั ย
ต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ผ่ำนรูปแบบกำรบริกำรทำงกำรศึกษำและแหล่ ง
เรีย นรู้ที่ห ลำกหลำย พัฒ นำผู้ มีควำมสำมำรถพิเศษด้ ำนวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ ทัศนศิลป์ ดนตรี นำฏศิลป์ และกีฬำไม่น้อยกว่ำ 10,000 คน
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้เด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส สนับสนุนกองทุน
ส่ งเสริ ม และพั ฒ นำกำรศึ ก ษำส ำหรั บ คนพิ ก ำรครอบคลุ ม กลุ่ ม เป้ ำหมำย
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มำกกว่ำ 120,000 คน ส่งเสริมและพัฒนำกำรอำชีวศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
และต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียนระดับประกำศนียบัตร
วิช ำชีพ (ปวช.) ชั้น ปีที่ 1 ไม่น้ อยกว่ำ 279,000 คน ส่งเสริมกำรพัฒ นำ
คุณ ภำพโรงเรียนทุกระดับ สู่มำตรฐำนสำกลไม่น้อยกว่ำ 2,500 โรงเรียน
รวมถึงกำรใช้ ร ะบบกำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำนดำวเที ยม ควบคู่ ไปกับ กำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรพัฒนำกำรเรี ยนกำรสอนในหลำกหลำยรูปแบบ
มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนของสถำบันอุดมศึกษำ
80 แห่ง ผลิตบัณฑิตไม่น้อยกว่ำ 1.2 ล้ำนคน สนับสนุนทุนพัฒนำศักยภำพ
นักศึกษำไม่น้อยกว่ำ 6,500 ทุน ส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม ในรูปแบบของงำนบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
และงำนทำนุบำรุงศำสนำศิลปวัฒนธรรม
ในด้ ำ นกำรพั ฒ นำด้ ำ นสำธำรณ สุ ข เพื่ อ ให้
ประชำชนมีสุขภำพดี ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่มีคุณภำพ
มำตรฐำน โดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรรักษำพยำบำล กำรส่งเสริม
สุขภำพ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรดูแลตนเองระดับครอบครัว ตลอดจน
กำรป้องกันโรคและภัยสุขภำพ ต่อยอดองค์ควำมรู้ภูมิปัญญำทำงกำรแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร ควบคู่กับกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ
นอกจำกนี้ ยังดำเนินกำรด้ำนกีฬำและนันทนำกำร เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน
คนพิกำร และประชำชน ได้ออกกำลังกำย เล่นกีฬำ และร่วมกิจกรรมนันทนำกำร
ควบคู่ กั บ กำรให้ บ ริ ก ำรวิช ำกำรด้ ำนกี ฬ ำ รวมทั้ ง สนั บ สนุ น กิจ กรรมด้ ำ น
ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
และแหล่งเรียนรู้มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม ตลอดจนสนับสนุนให้ เด็ก เยำวชน และประชำชนทั่วไปมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในหลักธรรมทำงศำสนำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินชีวิตที่ดีงำม

- 16 -

4) ด้ ำนกำรแก้ ไขปั ญ หำควำมยำกจน ลดควำม
เหลื่อมล้ำ และสร้ำงกำรเติบโตจำกภำยใน เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง มีกำรสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพ เพื่อให้ประชำชนมีควำมมั่นคง
ด้ำนรำยได้ สนับสนุนให้ประชำชนได้รับบริกำรสวัสดิกำรสังคมที่มีคุณภำพ
อย่ ำงทั่ ว ถึง เท่ ำเที ย ม และได้รั บ กำรคุ้ม ครองและพิ ทั กษ์ สิ ท ธิ ส่ งเสริม ให้
สภำองค์กรชุมชนมีบทบำทในกำรพัฒ นำท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหำและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน 1,870 ตำบล รวมทั้งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ระบบหลั กประกั น สุ ขภำพแห่ งชำติ เพื่ อส่ งเสริ มให้ ประชำชนเข้ ำถึ งระบบ
หลั กประกัน สุ ข ภำพแห่ งชำติ อ ย่ ำงทั่ ว ถึ งและเป็ น ธรรม และได้ รับ บริก ำร
กำรแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภำพมำตรฐำน ตลอดจนดำเนินกำรตำมแนวทำงหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เพื่ อ ให้ เกษตรกร เยำวชน และประชำชน
มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
5) ด้ ำ นกำรจั ด กำรน้ ำและสร้ ำ งกำรเติ บ โตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำน
ธนำคำรที่ดิน บริหำรจัดกำรมลพิษตำมเกณฑ์ มำตรฐำน บริหำรจัดกำรน้ำ
ในเขตพื้นที่ชลประทำนเดิมไม่น้อยกว่ำ 25 ล้ำนไร่ เพื่อให้ทุกภำคส่วนได้รับ
น้ำอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรฝนหลวงและบริกำร
ด้ำนกำรบิ น พั ฒ นำปรั บ ปรุง แหล่ งน้ ำขนำดเล็ ก เพิ่ มประสิ ท ธิภ ำพระบบ
ฐำนข้อมูลเตือนภัยด้ำนน้ำไม่น้อยกว่ำ 1,500 หมู่บ้ำน กำกับควบคุมกิจกำร
น้ำบำดำล บริห ำรระบบบำบัดน้ำเสีย บริห ำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพื้นที่ป่ำชำยเลน 1.5 ล้ำนไร่ พื้นที่ป่ำอนุรักษ์ 73 ล้ำนไร่ พื้นที่ป่ำสงวน 74
ล้ำนไร่ บริกำรด้ำนธรณี วิทยำและทรัพยำกรธรณี พัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำน
ทรัพยำกรชีวภำพ บริกำรควำมรู้ทำงด้ำนพฤกษศำสตร์และควำมหลำกหลำย
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ทำงชีวภำพ อนุรักษ์และขยำยพันธุ์สัตว์ป่ำที่หำยำกและใกล้สูญพันธุ์ ส่งเสริม
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก จัดทำชุดข้อมูลธรณีสัณฐำน
ชำยฝั่งทะเล เพื่ อใช้ป ระโยชน์ในกำรบริห ำรจัดกำรชำยฝั่งทะเล เฝ้ำระวัง
ติด ตำม และรำยงำนสภำวะอำกำศอย่ ำงต่ อเนื่ อง ขับ เคลื่ อนยุท ธศำสตร์
พลังงำนของประเทศ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม อนุญำต กำกับ ดูแลธุรกิจ
พลังงำนให้มีคุณภำพ มั่นคง ปลอดภัย คุ้มครองสิทธิและออกโฉนดที่ดินของ
ประชำชนอย่ำงเป็นธรรม และกำกับดูแลอำคำรในพื้นที่เมืองและชุมชนเพื่อใช้
ประโยชน์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนได้อย่ำงเหมำะสม
6) ด้ำนกำรปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นำระบบบริห ำร
จัดกำรภำครัฐ เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตในสังคมไทย โดยปลูกจิตสำนึกและ
สร้ำงค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม
จริยธรรม ปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำย เพิ่มประสิทธิภำพกำรอำนวยควำม
ยุติธรรมและกำรบังคับใช้กฎหมำย ยกระดับกำรบริกำรภำครัฐให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ป ระชำชนได้ รั บ บริ ก ำรสำธำรณะอย่ำงมี ประสิ ทธิภำพ
สนับสนุนกำรจัดกำรงบประมำณ และปฏิรูประบบรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ
มีควำมคล่องตัวสูง รวมทั้งสนับสนุนกำรจัดกำรของรัฐสภำ ศำล หน่วยงำน
อิ ส ระของรั ฐ และพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรตรวจสอบภำครัฐ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ควำมโปร่งใส และเป็นธรรม
2.3.2 แผนงำนยุ ท ธศำสตร์ ได้ จั ด สรรงบประมำณ
จำนวน 278,730.9 ล้ ำนบำท เพื่ อ เป็ น ค่ำใช้จ่ำยดำเนิ น กำรตำมหน้ำที่
ควำมรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ มอบหมำยในเชิ งนโยบำยที่ ต้ อ งกำรผลั ก ดั น ให้
สัมฤทธิผลในช่วงระยะเวลำหนึ่ง ประกอบด้วย
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1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
เพื่อธำรงรักษำสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ โดยเทิดทูน พิทักษ์ และ
รักษำสถำบั นพระมหำกษั ตริ ย์ มิ ให้ มี ผู้ ใดล่ วงละเมิ ด เสริ มสร้ ำงจิ ตส ำนึ กให้
ประชำชนตระหนั ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิ คุ ณ และจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถำบั น
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมและเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
น้อมนำแนวพระรำชดำริไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และดำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง
2) กำรส่ง เสริม ควำมสัม พัน ธ์ร ะหว่ำ งประเทศ
ด้ำนควำมมั่นคง เพื่อสร้ำงควำมสัมพัน ธ์และส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ พั ฒนำควำมสั มพั นธ์ทำงทหำรกับประเทศสมำชิกอำเซียน ส่ งเสริม
บทบำทของประชำคมอำเซียนและกำรปฏิบั ติกำรเพื่ อสั นติภำพภำยใต้กรอบ
สหประชำชำติ รวมทั้งดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำบริเวณพื้นที่ชำยแดน
เพื่อรักษำผลประโยชน์ของชำติด้ำนควำมมั่นคง
3) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ
เพื่อรักษำผลประโยชน์และควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศ ประชำชนมี
ควำมมั่น คงปลอดภั ยในชีวิตและทรัพย์ สิ น โดยเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่ว มมือ ระหว่ำงประเทศและประชำคมโลกในกำรอำนวยควำมปลอดภั ย
และเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและแก้ไขปั ญหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ
กำรก่อกำรร้ำยและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้ำงประสิทธิภำพงำน
ด้ำนข่ำวกรองทั้งในและต่ำงประเทศ
4) กำรเสริ มสร้ ำงศั กยภำพกำรป้ องกั น ประเทศ
เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรป้องกันประเทศ เสริมสร้ำงและพัฒนำระบบ
ป้ องกันประเทศให้ มี ควำมพร้ อมและศั กยภำพในกำรพิ ทั ก ษ์ รัก ษำเอกรำช
อธิปไตย ควำมมั่นคง และผลประโยชน์ของชำติ ให้ปลอดภัยจำกภัยคุกคำม
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ทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและกำรช่วยเหลือประชำชน
อย่ำงทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ
5) กำรเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรบริห ำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินกำรคลัง เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพทำงกำรเงินกำรคลัง โดยพัฒนำระบบ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ปรับปรุงหลักกำรและแนวทำงกำรกำกับ
ที่ดีในรัฐวิสำหกิจ 55 แห่ง สนับสนุนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมผ่ำนกำรค้ำประกันสินเชื่อในส่วนที่ขำดหลักประกัน สนับสนุนกำร
ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
สนับสนุนโครงกำร มำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อน
ของเกษตรกร รวมทั้งชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรและสถำบันเกษตรกร
6) กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำใช้
ในกำรพัฒนำประเทศและขับเคลื่อนกำรก้ำวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจัดเตรียม
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งที่เป็นโครงสร้ำง
ทำงกำยภำพ อำทิ อุทยำนวิทยำศำสตร์ภูมิภำค ระบบดำวเทียมสำรวจเพื่อ
กำรพัฒนำ (THEOS - 2) โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนดำรำศำสตร์ แสงซินโครตรอน
เทคโนโลยี นิ วเคลี ยร์ รวมทั้งศูน ย์น วัตกรรมแห่ งอนำคต (Futurium) และ
โครงสร้ำงด้ำนกำรจัดกำร อำทิ กำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำ
และกำรเกษตร กำรวิจัยและพัฒ นำ กำรสนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำจำก
ภูมิปัญญำของคนไทย กำรยกระดับห้องปฏิบัติ กำร ทดสอบ สอบเทียบ และ
กำรส่งเสริมให้เยำวชนเกิดควำมสนใจ และควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์
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7) กำรพั ฒ นำประสิ ท ธิภ ำพและมู ล ค่ำเพิ่ ม ของ
ภำคกำรผลิต บริกำร กำรค้ำ และกำรลงทุน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรผลิต
กำรบริกำร กำรค้ำและกำรลงทุน โดยพัฒ นำพื้นที่อุตสำหกรรม (Zoning)
สร้ำงควำมรู้ ค วำมเข้ ำใจในกำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมสี เขี ย ว 1,500 รำย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมไม่น้อยกว่ำ 1,200 รำย ส่งเสริม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุม ชนให้ ได้รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำน 2,100 ผลิ ต ภัณ ฑ์ จัด ท ำ
ระบบสำรสนเทศด้ ำนเศรษฐกิ จ อุ ต สำหกรรมและสั ญ ญำณเตือ นภั ย ภำค
อุตสำหกรรมที่ทัน สมัย รวมทั้งสร้ ำงควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมให้
สำมำรถยกระดับอุตสำหกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ส่งเสริมสินค้ำ
อัตลักษณ์ไทยให้มีมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้นวัตกรรม กำกับดูแลสินค้ำ บริกำร
และมำตรฐำนชั่ง ตวง วัด ให้มีมำตรฐำนและเป็นธรรมกับผู้บริโภค รองรับ
ไทยแลนด์ 4.0 โดยส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำและ
สนับสนุนกำรสร้ำงแบรนด์กำรค้ำประเทศไทย ผู้ประกอบกำรได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำและนวัตกรรรม ส่งเสริมและคุ้มครองสินค้ำ
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เร่งรัดกำรรับจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญ ญำ สร้ำง
ควำมเชื่อมโยงทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศใน
อำเซียน ผลักดันกำรค้ำระหว่ำงประเทศกับพันธมิตรในทุกภูมิภำค พัฒนำและ
ส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก โดยแนะนำร้ำนอำหำรไทยและอำหำรฮำลำลผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ จั ด ท ำดั ช นี เศรษฐกิ จ กำรค้ ำตำมมำตรฐำนสำกล พั ฒ นำข้ อ มู ล
เศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก ส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อ
อนุรักษ์ สืบสำนงำนศิลปำชีพเพื่อต่อยอดเชิงพำณิชย์ให้สำมำรถขยำยตลำดทั้ง
ในและต่ ำงประเทศ รวมทั้ งยกระดั บคุ ณ ภำพมำตรฐำน และกำรให้ บริ กำร
ด้ำนอัญมณีและเครื่องประดับสู่ตลำดโลก
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8) กำรพั ฒ นำและยกระดั บ ผลิ ต ภำพแรงงำน
เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคอุตสำหกรรม โดยส่งเสริม
กำรเพิ่ ม ผลิ ต ภำพแรงงำนในสถำนประกอบกำร ฝึ ก อบรมและทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือแรงงำน พัฒนำมำตรฐำนอำชีพและมำตรฐำนอุตสำหกรรมให้
อยู่ ในระดับ สำกล 4,000 อำชีพ แนะแนวและส่งเสริมอำชีพ ไม่น้อยกว่ำ
413,000 คน สนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรจ้ ำ งงำนเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ บรรเทำควำม
เดือดร้อนจำกภัยธรรมชำติไม่น้อยกว่ำ 19,900 คน รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนำกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในสถำนประกอบกำร
ไม่น้อยกว่ำ 1,700 แห่ง ตลอดจนสนับสนุนให้แรงงำนได้รับกำรคุ้มครอง
และสิทธิประโยชน์ตำมกฎหมำยประกันสังคมไม่น้อยกว่ำ 13 ล้ำนคน
9) กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงประเทศ สร้ำง
และรักษำผลประโยชน์ชำติ เพื่อรักษำและส่งเสริมผลประโยชน์ของชำติใน
ทุกมิติ ทั้งในระดับทวิภำคี ระดับพหุภำคี ระดับอนุภูมิภำค และระดับภูมิภำค
กำรรักษำดุล ยภำพในกำรดำเนิน ควำมสัมพั น ธ์ในภูมิภ ำคเอเชีย ส่งเสริม
กำรสร้ ำ งและรั ก ษำควำมเชื่ อ มั่ น ของนำนำประเทศที่ มี ต่ อ ประเทศไทย
เสริมสร้ำงบทบำทของไทยในเวทีระหว่ำงประเทศ ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดี
กับเพื่อนบ้ำนและประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กำรคุ้มครอง
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่ำงประเทศ พัฒนำฝีมือแรงงำนรองรับ
กำรพัฒนำในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง เผยแพร่หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือ
ด้ำนทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อ ม ตลอดจนพั ฒ นำเครือข่ ำยและ
สนั บ สนุ น กำรถ่ ำยทอดองค์ ควำมรู้แ ละเทคโนโลยีท ำงกำรแพทย์ระหว่ำง
ประเทศ
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10) กำรพั ฒ นำด้ ำ นสำธำรณสุ ข และสร้ ำ งเสริ ม
สุ ข ภำพเชิ งรุ ก เพื่ อ พั ฒ นำระบบบริ ก ำรสุ ข ภำพระดั บ ปฐมภู มิ ให้ มี ค วำม
เข้มแข็ง มีศักยภำพในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพแบบองค์รวม โดยเพิ่มกำรมี
ส่วนร่วมของเครือข่ำยสุขภำพและชุมชน พัฒ นำระบบบริกำรฉุกเฉินและ
ระบบกำรส่งต่อ รวมทั้งเพิ่มช่องทำงกำรให้คำปรึกษำด้ำนสุขภำพ สนับสนุน
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและสุขภำวะเชิงรุกอย่ำงเป็นระบบ ควบคู่ไปกับกำร
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภำพที่ ถู ก ต้ อ ง พั ฒ นำระบบเฝ้ ำระวั ง ป้ อ งกั น
ควบคุมโรคติดต่อ และโรคอุบัติใหม่ ขยำยบทบำทกำรแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรพร้อมส่งเสริมให้เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุน
กำรเพิ่มศักยภำพกำรวิจัยด้ำนกำรแพทย์ เร่งรัดกำรผลิตและพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขไม่น้อยกว่ำ 14,700 คน และกระจำยแพทย์
ไปสู่ ช นบทไม่ น้ อ ยกว่ำ 1,000 คน รวมทั้ งสนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนของ
สภำกำชำดไทยและรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ ในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำนและครบวงจร
11) กำรส่ งเสริ มและพั ฒนำกำรกี ฬำและนันทนำกำร
เพื่อพัฒนำศักยภำพและสร้ำงเสริมโอกำสให้นักเรียน นักศึกษำ และนักกีฬำ
ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับชำติและนำนำชำติ ตลอดจนพัฒนำกำร
กีฬำไปสู่ควำมเป็นเลิศและกีฬำอำชีพ โดยกำรสนับสนุนอุปกรณ์วิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ สถำนที่ฝึ กซ้อมที่ได้มำตรฐำน ผู้ ฝึกสอนและผู้ ตัดสิน ที่มีคุณ ภำพ
ควบคู่กับ กำรบริห ำรจัด กำรองค์ควำมรู้และนวัต กรรมด้ำ นวิท ยำศำสตร์
กำรกีฬำ รวมทั้งจัดกำรประชุมและจัดกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติเพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
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12) กำรส่ งเสริ ม และพั ฒ นำศำสนำ ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมสังคมให้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม มีพฤติกรรม
ที่ ดี งำม มี ควำมรั กและเทิ ดทู นในสถำบั นหลั กของชำติ ปลู กฝั งค่ ำนิ ยม 12
ประกำร ให้ แก่เด็ก เยำวชน และประชำชน รณรงค์ เผยแพร่ และเสริมสร้ำง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ควำมเป็ นไทย สนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่
มรดกทำงวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย พัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งประสำนเชื่อมโยงบูรณำกำรร่วมกับ
เครือข่ำยทุกภำคส่วน เพื่ อสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม เพื่อนำควำมเป็นไทยสู่สำกล
13) กำรส่งเสริมกำรดำเนินงำนตำมแนวทำงหลัก
ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อให้ ป ระชำชนดำรงชีวิต ได้ อย่ ำงมั่ น คง
มีควำมพอประมำณ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้ นที่ศูนย์พัฒนำ
โครงกำรหลวง 39 แห่ง ขยำยผลกำรพัฒนำพื้นที่สูงตำมแบบโครงกำรหลวง
33 แห่ง พัฒนำแหล่งน้ำระบบชลประทำน แหล่งน้ำบำดำลเพื่ออุปโภคบริโภค
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนำที่ดินให้มีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะสมกับกำรเกษตร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนพืช ประมง ปศุสัตว์ หม่อนไหม
ส่ ง เสริ ม กำรจั ด ท ำบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น พั ฒ นำอำชี พ ให้ เกษตรกรบนพื้ น ที่ สู ง
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและจัดกำรใช้ประโยชน์
จำกควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรอันเนื่อง
มำจำกพระรำชด ำริ โครงกำรรัก ษ์น้ ำเพื่ อพระแม่ข องแผ่ น ดิน 11 ลุ่ มน้ ำ
ตลอดจนจัด แสดงพิพิธ ภัณ ฑ์เ กษตรเฉลิม พระเกีย รติพ ระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว เพื่อให้ประชำชนได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้
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14) กำรเสริมสร้ำงสวัส ดิกำรสั งคมและยกระดับ
คุ ณ ภำพชี วิ ต เพื่ อ ด ำเนิ น กำรให้ ผู้ สู ง อำยุ เด็ ก สตรี คนพิ ก ำร และ
ผู้ ด้ อ ยโอกำส มี คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ ดี ได้ รั บ กำรคุ้ ม ครองและเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำร
สวัสดิกำรสังคม ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนไร้ที่พึ่ง คนขอทำน รำษฎร
บนพื้นที่สูง และสมำชิกนิคมสร้ำงตนเองไม่น้อยกว่ำ 306,800 คน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำกำรค้ำประเวณีและลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเพศ 4,000 คน
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำควำมเดือดร้อนทำงสังคมไม่น้อยกว่ำ 768,900 คน
สนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน 500 ตำบล แก้ไขปัญหำครัวเรือนชุมชน
แออัดในเมืองให้มีที่อยู่อำศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ
25,800 ครัวเรือน สนับสนุนโครงกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยเพื่อให้ประชำชนผู้มี
รำยได้ น้ อ ยและปำนกลำงมี ที่ อ ยู่ อ ำศั ย 128 แห่ ง รวมทั้ ง สนั บ สนุ น กำร
ดำเนิ น กำรตำมมำตรกำรลดภำระค่ำครองชีพประชำชนด้ำนกำรเดินทำง
รถไฟและรถโดยสำรประจำทำงโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย
15) กำรอนุร ัก ษ์ ฟื ้น ฟู และป้อ งกัน ทรัพ ยำกร
ธรรมชำติ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและใช้ประโยชน์ จำกควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน ป้องกัน ปรำบปรำม และหยุดยั้งกำรบุกรุก
ทำลำยทรัพยำกรป่ำไม้แบบบูรณำกำรทั้งอำกำศยำนและภำคพื้นดิน โดยกำร
บินเพื่อคุ้มครองและป้องกันพื้นที่ป่ำไม่น้อยกว่ำ 50 ล้ำนไร่ จัดตั้งจุดสกัดและ
หน่ วยพิ ทักษ์ ป่ ำ ฟื้นฟู พื้ น ที่ป่ ำเสื่ อมโทรมไม่น้ อยกว่ำ 55,900 ไร่ ป้ องกั น
รักษำป่ำชำยเลนในพื้น ที่วิกฤต 1.4 ล้ ำนไร่ ก่อสร้ำงทำงและสะพำนผ่ ำน
เขตรักษำพันธุ์สัตว์ แก้ไขปัญหำกำรทำประมงผิดกฎหมำย ฟื้นฟูทรัพยำกร
ปะกำรังและหญ้ำทะเล คุ้มครองทรัพยำกรปะกำรังในอุทยำนแห่งชำติไม่น้อยกว่ำ
48,200 ไร่ ปรับ ปรุง แผนที่แ นวเขตที่ดิน ของรัฐ (One map) ทั้งในเขต
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ป่ำอนุรักษ์และป่ำสงวนแห่งชำติ ควบคุมงำช้ำงผิดกฎหมำย จัดตั้งหมู่ดับไฟป่ำ
เคลื่อนที่ ส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่ำ 54,600 ไร่ จัดหำแหล่ง
ทรัพยำกรธรณีเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมเครือข่ำยควำมร่วมมือ
และกำรเฝ้ำระวังทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ฟื้นฟูพันธุ์พืช
ที่ใ กล้สูญ พัน ธุ์ พัน ธุ์พืช ที่ถูก คุก คำม พัฒ นำสวนสัต ว์เ พื่อ กำรท่อ งเที่ย ว
เชิ ง อนุ รั ก ษ์ จั ด ท ำระบบบั ญ ชี ร ำยกำรทรั พ ยำกรพั น ธุ ก รรมฐำนชี ว ภำพ
ตลอดจนจัดทำผั งเมืองเพื่อเป็ น กรอบในกำรพัฒ นำโครงสร้ำ งพื้นฐำนและ
รองรับกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
16) กำรจั ด กำรผลกระทบจำกกำรเปลี่ ย นแปลง
สภำวะภูมิอำกำศ และภัยพิบั ติ เพื่อให้ ประเทศสำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก มีควำมพร้อมรองรับและปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะ
ภูมิอำกำศ โดยสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในระดับ พื้น ที่ 76 จังหวัด ส่งเสริมกำรบริโภคและกำรผลิ ตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พัฒนำธุรกิจและตลำดคำร์บอนภำยในประเทศ เสริมสร้ำงควำม
เข้ ม แข็ งทำงสั งคมเพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ ส ำมำรถรองรับ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พัฒ นำเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและเมื องอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นเมืองคำร์บอนต่ำ แก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล และ
พื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำชำยแดนระหว่ำงประเทศ จัดให้ มีอุปกรณ์และเครื่องมือ
ด้ำนอุตุนิยมวิทยำกำรบิน เพื่อเฝ้ำระวังและเตือนภัยจำกสภำวะอำกำศตำม
มำตรฐำนองค์กำรกำรบิ น พลเรือ นระหว่ ำงประเทศ (ICAO) และองค์ กำร
อุตุนิยมวิทยำโลก (WMO) ตลอดจนป้องกัน ฟื้นฟู ช่วยเหลือ เยียวยำผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติและสำธำรณภัย
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17) กำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ ำพด้ำนกำรจั ด เก็บ ภำษี และอำนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ รำยได้จำกกำรจัดเก็บภำษี
เป็ น ไปตำมเป้ ำหมำย สนั บ สนุ น กำรดำเนิ น งำนระบบกำรบริห ำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และพัฒ นำระบบสำรสนเทศ
กำรเงินกำรคลังเพื่อรองรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนำระบบ
กำรจั ดกำรงบประมำณให้ มีป ระสิ ทธิภ ำพ สำมำรถสนองต่อนโยบำยและ
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของรัฐบำล มีกำรบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ในทุกมิติ
ตลอดจนพัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผลให้สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์และ
ผลกระทบกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร
18) กำรพั ฒ นำประสิ ทธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรรำชกำร
แผ่นดิน เพื่อปฏิรูประบบรำชกำรให้มีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรงำนเชิงรุก
โดยสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรด้ำนนิติบัญญัติ พัฒนำและ
จัดทำยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำประเทศที่มีคุณภำพให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี บูรณำกำรงำนทุกภำคส่วนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริม
สนับสนุนกำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่น รวมทั้งให้อำเภอเป็นศูนย์กลำงกำร
บริหำรงำนภำครัฐ ตลอดจนปฏิรูประบบงำนตำรวจให้มีประสิทธิภำพ โปร่งใส
ปรำศจำกกำรทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม รักษำวินัยและธรรมำภิบำล
2.4 กลุ ่ม งบประมำณ รำยจ่ำ ยบูร ณ ำกำร (Agenda)
รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ไว้เป็นจำนวน 582,626.9 ล้ำนบำท
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 ของวงเงินงบประมำณ เพื่อดำเนินงำนเรื่องสำคัญ
จำนวน 26 เรื่อง ดังนี้
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1) กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ งบประมำณ
ทั้งสิ้น 505.4 ล้ำนบำท เพื่อเสริมสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ของ
คนในชุมชนและสังคม ลดควำมขัดแย้ งของประชำชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒ นธรรม และสิ่ งแวดล้ อ ม ให้ ผู้ เห็ น ต่ ำงทำงควำมคิ ด
สำมำรถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ ำงสั น ติ โดยมี ก ำรด ำเนิ น งำนที่ ส ำคั ญ คื อ กำร
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำสังคมไม่น้อยกว่ำ 74,000 หมู่บ้ำน
และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยสร้ำงควำมรัก ควำมปรองดอง
และสร้ำงควำมยุติธรรมในสังคมภำยใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทุกจังหวัด
สร้ำงควำมสำมัคคี ควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง มี ค่ำนิยมและจิตสำนึกใน
ควำมรั ก ชำติ ปลู ก ฝั ง ทั ศ นคติ ค วำมเป็ น ไทย และวิ ถี ชี วิ ต ตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
งบประมำณทั้งสิ้น 13,295.4 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลำ
ทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้ำนเป้ำหมำยเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ
โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญคือ เพิ่มประสิทธิภำพกำรรักษำควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒ นำและขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
เพื่อเพิ่มรำยได้แก่ประชำชน พัฒนำงำนอำนวยควำมยุติธรรมและเยียวยำ
ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบอย่ ำงเป็ น ธรรมและทั่ ว ถึ ง พั ฒ นำศั ก ยภำพของพื้ น ที่
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน พัฒ นำทำงด้ำนกำรศึกษำ ส่งเสริม
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นภำยใต้สังคม
พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจกำรแก้ไขปัญหำจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ใ นทุก ภำคส่ว น ตลอดจนเพิ่ม ประสิท ธิภ ำพกำรแก้ ไ ข
ควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี
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3) กำรจัดกำรปั ญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์
งบประมำณทั้งสิ้น 832.6 ล้ำนบำท เพื่อบริหำรจัดกำรให้แรงงำนต่ำงด้ำว
เข้ำสู่ ร ะบบกำรจ้ ำงงำนอย่ ำงถูกต้ องและได้รับ กำรคุ้มครองตำมกฎหมำย
ดำเนินกำรให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ เด็ก สตรี แรงงำนไทย แรงงำน
ต่ำงด้ำว และแรงงำนประมงปลอดภั ย จำกขบวนกำรค้ำมนุษ ย์ โดยมีกำร
ดำเนินงำนที่สำคัญ คือ จัดทำทะเบียนให้แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำสู่ระบบกำรจ้ำงงำน
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำ 909,000 คน จัดทำประวัติและออก
บัตรประจำตัวแก่บุคคลผู้ไม่มีสัญชำติไทย 133,000 คน พัฒนำฐำนข้อมูล
และกลไกเชิงนโยบำยในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
รวมทั้งชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจกับ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมรู้แก่องค์กร
เครือข่ำยและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์
ไม่น้อยกว่ำ 1.6 ล้ำนคน คุ้มครองช่วยเหลือและฝึกอำชีพแก่เหยื่อผู้เสียหำยจำก
ขบวนกำรค้ำมนุษย์เพื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่ำงปลอดภัยไม่น้อยกว่ำ 2,500 คน
ตลอดจนตรวจตรำเพื่อเฝ้ำระวังและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ บูรณำกำรกำรตรวจเรือและกำรใช้แรงงำนประมง 372 ครั้ง รวมทั้ง
ด ำเนิ นคดี และด ำเนิ นกำรกั บทรั พย์ สิ นของผู้ กระท ำควำมผิ ดมู ลฐำนกำรค้ ำ
มนุษย์ไม่น้อยกว่ำ 200 คดี
4) กำรป้ องกั น ปรำบปรำม และบ ำบั ดรักษำผู้ ติ ดยำเสพติ ด
งบประมำณทั้งสิ้น 4,930 ล้ำนบำท เพื่อให้ประชำชนมีควำมปลอดภัยใน
ชีวิ ตและทรั พ ย์ สิ น และมี ภู มิ คุ้ม กั น จำกยำเสพติด โดยมี ก ำรด ำเนิ น งำนที่
สำคัญ คือ สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับ ประชำกรกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพำะเด็ก
และเยำวชนทั้งในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำไม่น้อยกว่ำ 7 ล้ำนคน
ผู้ใช้แรงงำนในสถำนประกอบกำรทั่วประเทศไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนคน สร้ำง
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สภำพแวดล้อมและกำรมีส่ วนร่วมในกำรป้ องกันยำเสพติดให้ กับหมู่บ้ำน/
ชุ ม ชนที่ มี ปั ญ หำยำเสพติ ด ในระดั บ รุ น แรงและปำนกลำงไม่ น้ อ ยกว่ ำ
30,600 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ด ำเนิ น กำรปรำบปรำมและจั บ กุ ม ผู้ ค้ ำและ
ผู้กระทำผิดคดียำเสพติดรำยสำคัญไม่น้อยกว่ำ 62,000 คดี ประสำนควำม
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและประเทศในกลุ่มสมำชิกอำเซียน เพื่อสกัด
กั้นและทำลำยแหล่งผลิตยำเสพติดที่จะลักลอบนำเข้ำประเทศไทย นำผู้เสพ
ผู้ติดยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรบำบัดรักษำทุกระบบไม่น้อยกว่ำ 220,000 คน
และมีกำรติดตำม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบำบัดยำเสพติด ทุกคน รวมทั้ง
สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในกำรประกอบอำชีพ
5) กำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ งบประมำณทั้งสิ้น
2,544 ล้ำ นบำท เพื่อ ยกระดับ ผลิต ภำพและเพิ่ม ประสิท ธิภ ำพของ
สถำนประกอบกำร แรงงำน ผู้ประกอบกำร รวมทั้งส่งเสริมควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมพื้นฐำนของประเทศ โดยมีกำรดำเนินงำน
ที่สำคัญ คือ ยกระดับภำคอุตสำหกรรมให้สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสำหกรรม
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคตทั้ง 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย โดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัต กรรม และระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรเพื่ อ ให้ มี ต้ น ทุ น กำรผลิ ต ที่ ล ดลง
ยกระดับ ผลิ ตภำพแรงงำนรองรับ อุตสำหกรรมเป้ำหมำยแห่ งอนำคตให้ มี
ศักยภำพสำมำรถทำงำนได้ห ลำกหลำยทักษะ ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ภำคอุตสำหกรรมไม่น้ อยกว่ำ 110,000 คน ผลิ ต และพั ฒ นำมำตรฐำน
นักเรียนอำชีวศึกษำด้ำนเทคโนโลยีนวัตกรรม จัดทำและทบทวนมำตรฐำน
อำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ 11 สำขำวิชำชีพ กำหนดให้มีศูนย์กำรทดสอบใน
ระดับอุตสำหกรรมตำมมำตรฐำนที่สำคัญในอุตสำหกรรมศักยภำพ อำทิ ศูนย์
ทดสอบยำนยนต์แ ละยำงล้อ แห่ง ชำติ ศูนย์ออกแบบมำตรฐำนกำรทดสอบ
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ด้ำนแบตเตอรี่และระบบกำรขับเคลื่อน รวมทั้งเพิ่มมูลค่ำผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ ควำมต้ อ งกำรของตลำด ตลอดจนส่ งเสริ มกำรลงทุ นและ
เสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อรองรับอุตสำหกรรมใหม่
6) กำรส่ ง เสริ ม วิ ส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ ม
งบประมำณทั้งสิ้น 3,825.1 ล้ำนบำท เพื่อขับเคลื่อนให้วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อมได้รับกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับสำกล
และเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่ำ 90,000 ล้ำนบำท โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
คือ สร้ำงและพัฒนำวิสำหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบกำรรำยใหม่ที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง
พัฒนำศูนย์บ่มเพำะและพื้นที่ในกำรพัฒนำแนวคิดธุรกิจนวัตกรรมรำยใหม่
ให้มีศักยภำพ ให้ควำมช่วยเหลือพัฒนำและส่งเสริม SME กลุ่มทั่วไป กลุ่มที่
ประสบปัญหำทำงธุรกิจ และกลุ่มที่มีศักยภำพ ให้มีศักยภำพและผลิ ตภำพ
สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้พัฒนำสินค้ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำ ยกระดับมำตรฐำนและ
บริกำรให้สำมำรถเข้ำถึงตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ตลอดจนพัฒนำ
ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรประกอบธุรกิจและกำรส่งเสริม SME โดยปรับปรุง
ฐำนข้อมูลและพัฒนำผู้ให้บริกำรแก่วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
7) กำรพัฒนำพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ งบประมำณทั้งสิ้น
10,599.5 ล้ำนบำท เพื่อจัดระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และควำมมั่นคง รวมทั้งกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้องที่ได้มำตรฐำน
เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบกำรมำลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง
ได้แก่ จังหวัดตำก มุกดำหำร สระแก้ว ตรำด สงขลำ หนองคำย เชียงรำย
นครพนม กำญจนบุ รี และนรำธิวำส ให้ มีกำรลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งในส่ วนของ
มูล ค่ำกำรลงทุน และสถำนประกอบกำร นำไปสู่ก ำรกระจำยควำมเจริญ
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ลดควำมเหลื่อมล้ำ โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คือ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่จำเป็น ได้แก่ ด่ำนศุลกำกร ด่ำนสินค้ำเกษตรชำยแดน นิคมอุตสำหกรรม
ขยำยระบบประปำและกำรวำงผังเมือง พัฒ นำทักษะฝีมือแรงงำน บริกำร
ข้อมูลแก่นักลงทุน ประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชนในพื้นที่
จัดกิจกรรมกำรค้ำชำยแดน บริกำรออกใบอนุญำตทำงำนในศูนย์บริกำรแบบ
เบ็ดเสร็จด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำว เพิ่มประสิทธิภำพกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุม
โรคติด ต่อ โรคอุบัติใหม่ พัฒ นำด่ำนตรวจสั ต ว์ป่ำ เพิ่ม ประสิท ธิภ ำพกำร
ตรวจสอบ ควบคุ ม และบริ ก ำรน ำเข้ ำ ไม้ แ ละของป่ ำ ตลอดจนพั ฒ นำ
โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ นคมนำคม โดยเตรี ย มควำมพร้ อ มศู น ย์ ก ำรขนส่ ง
ชำยแดนจังหวัดนครพนม ศูนย์เปลี่ยนถ่ำยรูปแบบกำรขนส่งสินค้ำเชียงของ
ก่อสร้ำงและปรับปรุงท่ำอำกำศยำนแม่สอด ก่อสร้ำงและขยำยช่องจรำจร
ทำงหลวง 12 สำยทำง ระยะทำงรวมไม่น้ อ ยกว่ำ 250 กิโ ลเมตร และ
ทำงหลวงชนบท 14 สำยทำง ระยะทำงรวมไม่น้อยกว่ำ 140 กิโลเมตร
8) กำรพั ฒ น ำระเบี ย งเศ รษ ฐกิ จ ภ ำค ต ะวั น อ อ ก
งบประมำณทั้งสิ้น 8,444.7 ล้ำนบำท เพื่อพัฒ นำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรำ ให้มีโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่มีศักยภำพและเพี ยงพอ เพื่อจูงใจ
ให้ ผู้ ป ระกอบกำรมำลงทุ น โดยมี ก ำรด ำเนิ น งำนที่ ส ำคั ญ คื อ จั ด ตั้ งนิ ค ม
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง และสำนักงำนกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภำคตะวันออก ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรลงทุน พัฒ นำกำรคมนำคม
และระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงโครงข่ำยกำรขนส่งทำงถนนไม่น้อยกว่ำ 270
กิโลเมตร ก่อสร้ำงรถไฟควำมเร็วสูงสำยกรุงเทพฯ – ระยอง ปรับปรุงร่องน้ำ
และบริ เวณพื้ น ที่ จ อดเรื อ ท่ ำ เรื อ จุ ก เสม็ ด ก่ อ สร้ ำ งทำงขั บ (Taxiway)
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สนำมบินอู่ตะเภำเพิ่มเติม ปรับปรุงและขยำยกำรให้บริกำรประปำในพื้นที่
อย่ำงทั่วถึงและได้ มำตรฐำน กำรวำงและจัดทำผังเมืองรวม พัฒนำโครงสร้ำง
พื้ นฐำนโรงพยำบำล ก่ อ สร้ ำ งสถำนี ต ำรวจภู ธ ร และจั ด หำครุภั ณ ฑ์ ระบบ
บริก ำรเพื่อ ควำมมั่น คง จัด ทำระบบกำรจัด กำรอนำมัย สิ่ง แวดล้อ มและ
เฝ้ำระวังโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
9) กำรพั ฒ นำด้ ำ นคมนำคมและระบบโลจิ ส ติ ก ส์
งบประมำณทั้ งสิ้ น 113,735.3 ล้ ำนบำท เพื่ อพั ฒ นำโครงสร้ำงพื้ นฐำน
ด้ำนถนน รำง น้ำ อำกำศ เพื่อเชื่อมโยงภูมิภำคให้มีกำรพัฒนำไปพร้อมกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและบุคลำกร ลดต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภำพโลจิสติกส์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน โดยมีกำร
ด ำเนิ น งำนที่ ส ำคั ญ คื อ จั ด กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น และก่ อ สร้ ำงทำงหลวงพิ เศษ
ระหว่ำ งเมือ ง (มอเตอร์เวย์) สำยบำงปะอิน – สระบุรี – นครรำชสีม ำ
สำยบำงใหญ่ - กำญจนบุรี รวม 2 สำย 300 กิโ ลเมตร ค่ำ เตรีย มกำร
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสำยนครปฐม – ชะอำ 110 กิโลเมตร ทำงหลวงแผ่นดิน
ทำงหลวงเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ ทำงหลวงชนบท และเตรียมควำมพร้อม
ทำงพิเศษด้วยกำรดำเนิน กำรจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทำงพิเศษ 35 กิโลเมตร
สำยศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร สำยพระรำม 3 – ดำวคะนอง
– วงแหวนรอบนอกกรุ งเทพมหำนครด้ ำ นตะวั น ตก รวมระยะทำงถนน
2,970 กิโลเมตร สะพำน 195 แห่ง ขยำยท่ำอำกำศยำนและท่ำเรือสำคัญ
เพื่อเป็ น ประตูขนส่ งของอนุ ภู มิภ ำค CLMV (Transhipment CLMV port)
วำงแผนพัฒนำท่ำเรือบก เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรค้ำ ก่อสร้ำงรถไฟ
ทำงคู่เ ชื่อ มต่อ ระเบีย งเศรษฐกิจ จำกตะวัน ออกสู่ต ะวัน ตก และลงใต้สู่
กำรเชื่อมโยงหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำง (One Belt, One Road) วำงแผนพัฒนำ
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ระบบขนส่ งสำธำรณะในเมื อ งหลั กของภู มิภ ำคไปพร้อ มกับ กำรพั ฒ นำใน
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล เพิ่มประสิทธิภำพโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงน้ำ
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงอำกำศเพื่อลดควำมแออัด ยกระดับขีดควำมสำมำรถ
และแก้ไขข้อบกพร่องด้ำนควำมปลอดภัยของท่ำอำกำศยำน
สำหรับกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ดำเนินกำรพัฒนำระบบงำน
และบุค ลำกร ยกระดับ กำรจัด กำรสถำนประกอบกำร อบรมควำมรู้ ใน
ภำคอุตสำหกรรม ส่งเสริมโลจิสติกส์กำรค้ำระหว่ำงผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทย
กับ ต่ำงประเทศ กำกับ ดูแล พัฒ นำมำตรฐำนกำรคมนำคมขนส่งทำงถนน
ทำงรำง ทำงอำกำศให้ มี มำตรฐำนสู งขึ้ น ในระดั บสำกล พั ฒ นำระบบกำร
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (NSW) เชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
กระบวนกำรน ำเข้ ำ ส่ งออกและโลจิ ส ติ ส ก์ แบบไร้ กระดำษจำกรั ฐสู่ ธุ รกิ จ
ธุรกิจสู่ธุรกิจ และธุรกิจสู่ผู้บริโภค ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น
10) กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล งบประมำณทั้ ง สิ้ น
4,470.6 ล้ำนบำท เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและสร้ำงควำม
เท่ำเทียมทำงสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คือ
กำรเพิ่มโอกำสให้ประชำชนเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีและบริกำร
ดิจิทัล โดยจัดให้ มีกำรให้ บ ริกำรอิน เทอร์เน็ ตสำธำรณะสู่ชุมชน 10,000
ชุมชน ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนกำรท ำงำนและกำรให้ บ ริกำรภำครัฐ สู่ ระบบ
ดิจิทัลอย่ำงมีประสิทธิภำพและมั่นคงปลอดภัย เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ พั ฒ นำศั ก ยภำพกำรแข่ ง ขั น อุ ต สำหกรรม
เทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำร พัฒ นำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ให้ ค วำมรู้และเพิ่ม ทักษะด้ำนเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล แก่ป ระชำชนและผู้ ท ำงำน
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ทุกสำขำอำชีพ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรดำเนินธุรกิจทั้งในและต่ำงประเทศ
11) กำรวิจัยและนวัตกรรม งบประมำณทั้งสิ้น 17,188.7
ล้ ำนบำท เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม ผลงำนวิ จั ย และนวั ต กรรมไปสู่ ผู้ ใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มุ่งตอบสนองภำคกำรผลิตสำขำยุทธศำสตร์
(Super Cluster) ให้สำมำรถแก้ไขปัญหำสำคัญเร่งด่วนของประเทศและเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญคือ ส่งเสริม
กำรวิจัยและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสินค้ำและบริกำร เพื่อ
ตอบสนองอุตสำหกรรมเป้ ำหมำยหลั กของประเทศ ส่ งเสริมกำรวิจัยและ
นวัตกรรมที่ส ำมำรถแก้ปั ญ หำสั งคม ชุมชน ควำมมั่นคง สิ่ งแวดล้อมและ
คุณภำพชีวิตประชำชน รวมทั้งสนับสนุนกำรวิจัยพื้นฐำนเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
ทำงด้ำนวิชำกำรเชิงลึก และกำรวิจัยประยุกต์เชิงลึกเพื่อนำไปแก้ไขปัญหำ
กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทั้งในและต่ำงประเทศ
ไม่ น้ อ ยกว่ำ 6,500 โครงกำร/เรื่ อ ง ตลอดจนพั ฒ นำโครงสร้ำ งพื้ น ฐำน
ทำงกำรวิจัย กำรพัฒนำระบบมำตรฐำนคุณภำพงำนวิจัย และระบบมำตรฐำน
อุตสำหกรรม รวมทั้งกำรผลิต และพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัย ที่สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ และสนับสนุนนักเรียนทุนไม่น้อยกว่ำ 2,200 ทุน
12) กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและบริกำร งบประมำณ
ทั้งสิ้น 8,712.2 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำและเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและ
บริกำรให้มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 2.7 ล้ำนล้ำนบำท โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
คือ กำรตลำดเชิงรุก เพื่อส่งเสริมภำพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำมำรถสร้ำง
ประสบกำรณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ ำ พร้ อมกำรสร้ ำงควำมเชื่อ มั่ น ให้ กับ นั กท่ อ งเที่ ย ว
สนับสนุนให้มีกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรภำยในประเทศไทย ส่งเสริมไทย
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เที่ ย วไทยที่ ส มดุ ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละเวลำ ส่ ง เสริ ม กำรท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงทั้ ง
ภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว
ในเชิงกลุ่มให้สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มโดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ วิถีชีวิตของชุมชน
เพื่อให้ เกิ ดควำมยั่ งยื น สนั บ สนุ น กำรพัฒ นำกำรท่ องเที่ยวรำยสำขำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวด้ำนอำหำร รวมทั้งยกระดับคุณภำพสินค้ำ
และบริ ก ำรด้ ำ นกำรท่ อ งเที่ ย วให้ มี ม ำตรฐำน ตลอดจนพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง
โครงสร้ำงพื้นฐำน สิ่งอำนวยควำมสะดวก และระบบควำมปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเที่ยว ดำเนินกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงโครงข่ำยทำงหลวงชนบทเพื่อกำร
ท่องเที่ยว 241 กิโลเมตร พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
ทั้งระบบในเชิงนโยบำย พัฒนำบุคลำกรและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
ในทุกระดับไม่น้อยกว่ำ 12,300 คน
13) กำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร งบประมำณ
ทั้งสิ้น 9,698.1 ล้ำนบำท เพื่อให้กำรผลิตภำคเกษตรมีควำมเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ใช้เกษตรกรเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คือ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัด กำรสินค้ำเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทำน
เพื่อผลักดันมูลค่ำสินค้ำเกษตรให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 รวมทั้งเพิ่ม
ศักยภำพเกษตรกรและสถำบันเกษตรให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพึ่งพำตนเอง
ได้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีกำรลดต้นทุนกำรผลิต
และยกระดับมำตรฐำนสินค้ำเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมกำรทำเกษตรแปลง
ใหญ่ ไม่ น้ อยกว่ำ 3,600 แปลง เกษตรอิ นทรี ย์ ไม่ น้ อยกว่ำ 360,000 ไร่
กำรปรับเปลี่ยนพื้นที่กำรผลิตที่ไม่เหมำะสมตำมแผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรเชิงรุก (Agri - Map) ไม่น้ อยกว่ำ 300,000 ไร่ พัฒ นำศูนย์เรียนรู้
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กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ เกษตร 882 ศู น ย์ และยกระดั บ
เกษตรกรให้ เป็ น เกษตรกรปรำดเปรื่ อ ง (Smart Farmers) ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
100,000 รำย และเกษตรทฤษฎี ใหม่ ไม่ น้ อยกว่ำ 210,000 ไร่ เพื่ อให้
เกษตรกรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีรำยได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
14) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำ
และกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ งบประมำณทั้งสิ้น 577.8 ล้ำนบำท เพื่อ
ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศให้มีศักยภำพใน
กำรแข่งขันกำรส่งออกสินค้ำและบริกำรเป้ำหมำย มูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำ
เป้ำหมำยมีอัตรำกำรขยำยตัวร้อยละ 1 โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คือ
สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรค้ำและกำรลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค
และนำนำประเทศ เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกควำม
ตกลงกำรค้ำเสรี ผลักดันให้เกิดควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ กำรลงทุนในกรอบ
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิก และควำมร่วมมือในอนุภูมิภำค
ลุ่มแม่น้ำโขง พัฒนำและส่งเสริมสินค้ำและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพสู่สำกล
ไม่น้อยกว่ำ 1,500 รำย พัฒนำส่งเสริมผู้ประกอบกำรสู่เศรษฐกิจยุคใหม่
ไม่น้อยกว่ำ 30,000 รำย ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำอัญมณี
และเป็ น ศู น ย์ ก ลำงบริ ก ำรสุ ข ภำพระหว่ ำงประเทศไม่ น้ อ ยกว่ำ 84 แห่ ง
รวมทั้งจัดทำฐำนข้อมูลและสถิติกำรค้ำและกำรลงทุน
15) กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพคนตำมช่ ว งวัย งบประมำณ
ทั้งสิ้น 8,474.8 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำศักยภำพคนไทย สร้ำงควำมมั่นคงใน
ชีวิต สร้ำงควำมอบอุ่นเข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมของครอบครัวไทย โดยมี
กำรดำเนินงำนที่สำคัญ คื อ กลุ่มเด็กแรกเกิดและปฐมวัย สนับสนุนเบี้ยเด็ก
แรกเกิ ด จนอำยุ 3 ปี ในครอบครั ว ยำกจนไม่ น้ อ ยกว่ ำ 344 ,100 คน
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ส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อให้เด็กมีพัฒนำกำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัย
กลุ่มเด็กนักเรียน สนับสนุนอำหำรกลำงวันไม่น้อยกว่ำ 573,400 คน และ
อำหำรเสริม (นม) ไม่น้ อยกว่ำ 1.1 ล้ำนคน ป้ องกันและแก้ไขปัญ หำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สนับสนุนชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร 3,000
แห่ง เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม กลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษำ สร้ำงโอกำส
ทำงกำรศึกษำแก่เด็กและเยำวชนด้อยโอกำสนอกระบบกำรศึกษำ ส่งเสริม
ควำมเข้มแข็งของสภำเด็กและเยำวชน 8,780 แห่ง เพื่อเตรียมควำมพร้อม
สู่กำรเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพ กลุ่มวัยแรงงำน ส่งเสริมและพัฒนำทักษะอำชีพ
คนพิกำร 3,200 คน และกลุ่มผู้สูงอำยุ จัดสวัสดิกำรพื้นฐำนให้แก่ผู้สูงอำยุ
ในภำวะยำกล ำบำก 15,000 คน รวมทั้ งสนั บ สนุ นค่ ำใช้จ่ำยจัด งำนศพ
ผู้สูงอำยุตำมประเพณีไม่น้อยกว่ำ 12,600 คน
16) กำรยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต งบประมำณทั้ งสิ้ น 92,820.8 ล้ ำนบำท เพื่ อให้ ผู้ เรียนได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพ มำตรฐำน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น โดยมีกำร
ดำเนิ น งำนที่สำคัญ คือ พัฒ นำหลั กสู ตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ปรับ ปรุงระบบกำรเรี ย นกำรสอนที่ บู รณำกำรควำมรู้ในด้ ำนวิท ยำศำสตร์
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์ ให้กับครูผู้สอน ไม่น้อยกว่ำ 34,000
คน พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำที่อ่ำนเขียน
ไม่คล่อง 235,000 คน สำนพลังประชำรัฐด้ำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
กำรพัฒ นำผู้นำ “โรงเรียนประชำรัฐ ” 7,000 โรงเรียน พัฒ นำระบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำและคุณภำพผู้เรียน สนับสนุนกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้และกิจกรรมสร้ำงสรรค์โดยกำรลดเวลำเรีย นเพิ่มเวลำรู้ไม่น้อยกว่ำ
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34,000 โรงเรียนในทุกสังกัด ส่งเสริมกำรเรียนทวิศึกษำควบคู่สำยสำมัญ
ศึกษำและสำยอำชีพไม่น้อยกว่ำ 60,000 คน สนับสนุนแนวทำงกำรผลิต
ครูเพื่อพัฒ นำท้องถิ่น ที่มีควำมรู้ทำงวิชำกำรเชี่ยวชำญวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ
37,200 คน ยกระดั บ มำตรฐำนกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำอังกฤษเพื่ อกำรสื่ อ สำร
(Boost Camp) ให้กับครูแกนนำ ไม่น้อยกว่ำ 6,400 คน ส่งเสริมสถำนศึกษำ
อำชีวศึกษำให้มีควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงที่สอดคล้องกับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย
17 แห่ง สนับสนุนกำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำทำงไกลไม่น้อยกว่ำ 13,000 โรงเรียน บูรณำกำรฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ให้สำมำรถติดตำมประชำกรวัยเรียนที่ขำดโอกำส
หรื อ ไม่ ได้ รั บ กำรศึ ก ษำ และผู้ เรี ย นที่ มี แ นวโน้ ม จะออกกลำงคั น ให้ ได้ รั บ
กำรศึกษำอย่ำงน้อยในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต สนับสนุน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 15 ปี แก่ประชำกรวัยเรียนไม่น้อยกว่ำ 11.2 ล้ำนคน
ผู้เรียนด้อยโอกำส ผู้เรียนพิกำร ได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพ และกำรพัฒนำสมรรถภำพไม่น้อยกว่ำ 400,000 คน
สนับสนุนกำรบริกำรจั ดกำรสถำนศึกษำทุกสังกัดที่ต้องกำรควำมช่วยเหลื อ
และพัฒนำเป็นพิเศษอย่ำงเร่งด่วนไม่น้อยกว่ำ 3,000 แห่ง สนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ โดยขับเคลื่อนกำรปฏิรู ปและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทุกช่วงวัย
ในระดับพื้นที่ผ่ำนระบบศึกษำธิกำรภำคและศึกษำธิกำรจังหวัด
17) กำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ฐำนรำกและชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง
งบประมำณทั้งสิ้น 5,293.2 ล้ำนบำท เพื่อเสริมสร้ำงให้เศรษฐกิจชุมชน
มีค วำมเข้ ม แข็ ง ประชำชนมี ร ำยได้ เพิ่ ม ขึ้ น โดยน้ อมน ำหลั ก ปรัช ญำของ
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เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำชุมชนให้ยั่งยืน โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
คือ ส่ งเสริ ม กำรสร้ ำงอำชีพ ให้ แ ก่ป ระชำชนไม่ น้ อยกว่ำ 520,000 รำย
พัฒนำกลุ่มอำชีพ/วิสำหกิจชุมชน ให้เกิดควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร
สร้ำงโอกำสให้ประชำชน องค์กรเกษตร และสหกรณ์ได้เข้ำถึงแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ำไม่น้อยกว่ำ 2.5 ล้ำนรำย แก้ไขปัญหำหนี้สินให้แก่ประชำชนและ
เกษตรกรไม่น้อยกว่ำ 94,000 รำย พัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่ำ 7,300 ผลิตภัณฑ์
สนับสนุนให้มีกำรนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนำผลิตภัณฑ์
และคุณภำพให้มีมูลค่ำเพิ่มขึ้น มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ พัฒนำประสิทธิภำพ
และทักษะในกำรประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกำรชุมชนไม่น้อยกว่ำ 6,600 รำย
รวมทั้งส่งเสริมกำรขยำยช่องทำงกำรตลำด และกำรจัดทำตลำดประชำรัฐ
เพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจภำยในชุมชน
18) กำรพัฒนำระบบประกันสุขภำพ งบประมำณจำนวน
207,099.6 ล้ำนบำท เพื่อให้ประชำชนทุกภำคส่วนมีหลักประกันสุขภำพ
ที่ครอบคลุม อย่ำงมีคุณภำพ ลดปัญหำด้ำนเศรษฐกิจจำกกำรจ่ำยค่ำบริกำร
สุขภำพของประชำชน และลดควำมเหลื่อมล้ำของระบบประกันสุขภำพ โดย
มี ก ำรด ำเนิ น งำนที่ ส ำคั ญ คื อ ด้ ำนกำรบริ ก ำรสำธำรณสุ ข ส ำหรั บ ระบบ
ประกันสุขภำพครอบคลุมประชำกรทุกภำคส่วน เพื่อให้บริกำรประชำกรใน
ระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 48.8 ล้ำนคน ระบบประกันสังคม 12.5
ล้ำนคน และระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงและพนักงำน
ของรัฐ 4.5 ล้ำนคน โดยระบบประกันสุขภำพแห่งชำติได้เพิ่มกำรให้บริกำร
ใหม่ ได้ แก่ ค่ำบริก ำรคั ดกรองมะเร็งล ำไส้ ใหญ่ ค่ำบริกำรเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
(EMCO) ค่ ำ บริ ก ำรวั ค ซี น ป้ อ งกั น มะเร็ ง ปำกมดลู ก (HPV) และปรั บ เพิ่ ม
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ค่ำใช้จ่ำยรำยหัวเป็น 3,197.32 บำทต่อคนต่อปี โดยให้บริกำรสุขภำพและ
กำรควบคุมป้องกันแก่ประชำชนกลุ่มต่ำงๆ รวมถึงผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และ
ผู้ป่ วยเอดส์ 296,900 คน ผู้ ป่วยไตวำยเรื้อรังไม่น้อยกว่ำ 52,900 คน
บริกำรควบคุมป้องกันควำมรุนแรงของโรคเรื้อรังไม่น้อยกว่ำ 2.9 ล้ำนคน ดูแล
ผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง 193,200 คน บริกำรสำธำรณสุขเพิ่มเติมสำหรับ
กำรบริกำรระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัวไม่น้อยกว่ำ 652,100
ครั้ง รวมทั้งสนั บ สนุ น ค่ำใช้จ่ ำยเพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพหน่ วยบริก ำร และ
ค่ำบริก ำรทำงกำรแพทย์แ ก่บุค คลที่มีปัญ หำสถำนะและสิท ธิ ไม่น้อยกว่ำ
572,800 คน นอกจำกนี้ ได้เพิ่มกำรให้บ ริกำรแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภำพ
มำตรฐำนเพื่อลดและป้องกันกำรสูญเสียอวัยวะหรือเกิดควำมบกพร่องในกำร
ทำงำนของอวัยวะส ำคัญ ของผู้ป่ วยฉุกเฉิน เป็ น 1.5 ล้ำนครั้ง ในด้ำนกำร
บูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดควำมเหลื่อมล้ำ
ของคุณภำพบริกำร โดยพัฒนำระบบตรวจสอบและระบบฐำนข้อมูลเพื่อให้
สำมำรถเชื่ อ มโยง แลกเปลี่ ย น และใช้ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ได้ อั น น ำไปสู่ ก ำร
ปรับปรุงมำตรฐำนกำรให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
19) กำรสร้ำงควำมเสมอภำคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ
งบประมำณทั้งสิ้ น 1,218.8 ล้ ำนบำท เพื่ อให้ ผู้ สู งอำยุมี ควำมมั่ นคงทำง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม มี สุ ข ภำวะที่ ดี และมี ส ภำพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ กำร
ดำรงชีวิตของคนทุกกลุ่มเพื่อรองรับ สั งคมผู้ สูงอำยุ โดยมีกำรดำเนินงำนที่
สำคัญ คือ พัฒ นำกลไกกำรสร้ำงควำมมั่น คงทำงเศรษฐกิจและสั งคมเพื่ อ
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุให้กับประชำชน 60,000 คน ส่งเสริม
ให้มีกำรออมไม่น้อยกว่ำ 700,000 คน สนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ เพื่ อ กำรดู แ ลผู้ สู งอำยุ ผู้ สู งอำยุ ส ำมำรถเข้ ำ ถึ งเทคโนโลยี
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นวัตกรรมกำรดู แลสุ ขภำพ 200,000 คน และสำมำรถเข้ำถึงระบบกำร
คุ้มครองทำงสังคม 73,000 คน ดำเนิน งำนศูนย์พัฒ นำคุณภำพชีวิตและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น 400 แห่ง เพื่อเตรียมประชำกรให้เป็นผู้สูงอำยุ
ที่มีคุณภำพ รวมทั้งปรับสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุ
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2,600 แห่ ง สนั บ สนุ น ให้ ค นทุ ก กลุ่ ม วั ย สำมำรถเข้ ำ ถึ ง
สภำพแวดล้อมและสิ่งอำนวยควำมสะดวกได้ 20,000 คน
20) กำรจั ด กำรปั ญ หำที่ ดิ น ท ำกิ น งบประมำณทั้ งสิ้ น
267.7 ล้ำนบำท เพื่อให้ประชำชนและเกษตรกรผู้ยำกไร้ได้รับกำรจั ดที่ดิน
ที่อยู่อำศัยตำมหลักเกณฑ์กำรจัดที่ดินให้ชุมชน และได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำอำชีพ กำรตลำดในรูปแบบสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือรูปแบบอื่น
ที่ เหมำะสมตำมแนวทำงเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง รวมถึ ง กำรพั ฒ นำระบบ
สำธำรณูปโภคเพื่อสนับสนุนกำรดำรงชีวิต โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คื อ
จัดที่ดิน ในพื้นที่ป่ ำไม้ พื้น ที่ป่ำชำยเลน พื้น ที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน พื้นที่นิคม
สร้ ำ งตนเอง พื้ น ที่ ร ำชพั ส ดุ และส่ ง เสริ ม พั ฒ นำอำชี พ และกำรตลำดใน
รูปแบบชุมชน ทั้งด้ำนประมง ปศุสัตว์ กำรเพำะปลูกพืช รวมทั้งด้ำนสหกรณ์
กำรเกษตรให้ ส ำมำรถพึ่งตนเองได้ ที่คำนึ งถึงควำมยั่ งยืน ของระบบนิ เวศ
โดยมีเป้ ำหมำยกำรจัดหำที่ดิน ไม่น้อยกว่ำ 207,000 ไร่ และสำมำรถนำ
ที่ดินมำจัดให้ผู้ยำกไร้ตำมหลักเกณฑ์ได้ไม่น้อยกว่ำ 239,100 ไร่ ประชำชน
ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 37,300 รำย
21) กำรบริหำรจัดกำรขยะและสิ่งแวดล้อม งบประมำณ
ทั้งสิ้น 779 ล้ำนบำท เพื่อบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ของเสียอันตรำย มูลฝอย
ติดเชื้อ กำกอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำย และคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้ อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คือ ส่งเสริม กำรลด
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กำรเกิดขยะมูลฝอยที่ต้นทำงและนำขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่น้อยกว่ำ
5.3 ล้ำนตันต่อปี เพิ่มศักยภำพกำรจัดเก็บ กำรขนส่ง กำรกำจัดขยะมูลฝอย
ของเสีย อัน ตรำย และกำกอุต สำหกรรมที่เป็น อัน ตรำยได้รับ กำรจัด กำร
อย่ำงถูกต้องไม่น้อยกว่ำ 12.6 ล้ำนตันต่อปี พัฒนำกฎ ระเบียบ มำตรกำร
และบั งคับ ใช้กฎหมำยอย่ ำงเคร่งครัด ตลอดจนควบคุมมลพิษในพื้นที่เขต
ควบคุมมลพิษ กรุ งเทพมหำนคร และปริมณฑล และแก้ไขปัญหำกำรเกิด
หมอกควันและไฟป่ำในพื้นที่ป่ำไม้และพื้นที่เกษตร 9 จังหวัดภำคเหนือให้ลดลง
22) กำรพั ฒ นำและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรใช้ พ ลั งงำน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมำณทั้งสิ้น 841.7 ล้ำนบำท เพื่อส่งเสริม
กำรพั ฒ นำพลั งงำนตำมแผนบู ร ณำกำรพลั งงำนระยะยำว 5 ด้ ำน ได้ แ ก่
แผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงำน แผนพัฒนำ
พลั งงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลื อก แผนบริห ำรจัดกำรก๊ำซธรรมชำติ
และแผนบริ ห ำรจั ดกำรน้ ำมั น เชื้อเพลิ ง โดยมีกำรดำเนิน งำนที่ส ำคั ญ คื อ
ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ำรจั ด หำและพั ฒ นำโครงสร้ ำงพื้ น ฐำนด้ ำนพลั งงำนร่ว มกั บ
รัฐวิสำหกิจที่เกี่ยวข้อง และพัฒนำระบบสภำวะฉุกเฉินด้ำนพลังงำนเพื่อสร้ำง
ควำมมั่น คงด้ำนพลั งงำนของประเทศให้ ส ำมำรถสนับ สนุ นกำรลงทุ นของ
ประเทศและกำรใช้พลังงำนของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำกับกำร
ดำเนิน กำรของผู้ป ระกอบกิจกำรให้ มีควำมปลอดภัย ปรับโครงสร้ำงรำคำ
น้ำมันเชื้อเพลิงให้สะท้อนต้นทุน และส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรพลังงำน
เพื่อให้ประชำชนได้ใช้พลังงำนที่มีคุณภำพปลอดภัยในรำคำเป็นธรรม และ
ส่งเสริมกำรผลิตและกำรใช้พลังงำนทดแทนในทุกรูปแบบด้วยกำรกำหนด
มำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจสนั บ สนุ นกำรลงทุนของภำคเอกชน กำรวิจัยและ
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พัฒนำเทคโนโลยีผลิตพลังงำนทดแทน นอกจำกนี้ ยังส่งเสริมให้มีกำรอนุรักษ์
พลังงำนเพิ่มมำกขึ้นทั้งในโรงงำนอุตสำหกรรมและชุมชนทั่วประเทศ
23) กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ งบประมำณทั้งสิ้น
64,462 ล้ำนบำท เพื่อให้ประเทศมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำอย่ำง
เป็นระบบและยั่งยืน โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คือ จัดหำน้ำสะอำดเพื่อ
อุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง พัฒนำแหล่งน้ำต้นทุนประปำชนบท
1,500 แห่ ง พั ฒ นำแหล่ งน้ ำบำดำลสนั บ สนุ น น้ ำดื่ม โรงเรียนและชุมชน
657 แห่ ง และขยำยเขตระบบประปำเมือง ปรับปรุงคุณ ภำพน้ำประปำ
หมู่บ้ำนให้มีมำตรฐำน เพื่อประชำชนเข้ำถึงระบบน้ำประปำเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ
533,800 ครั ว เรื อ น จั ด หำแหล่ ง น้ ำต้ น ทุ น ส ำหรั บ ภำคเกษตรและ
อุตสำหกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพิ่มประสิทธิภำพแหล่งน้ำ 890 แห่ง ขยำยพื้นที่
ชลประทำนไม่น้ อยกว่ำ 306,800 ไร่ ปฏิบั ติกำรฝนหลวง 230 ล้ ำนไร่
เชื่อมโยงระบบเครือข่ำยน้ำ/ลุ่มน้ำ และก่อสร้ำงระบบกระจำยน้ำไม่น้อยกว่ำ
46,400 แห่ ง เพื่ อให้ ส ำมำรถกระจำยน้ ำจำกแหล่ งน้ำต้นทุ นไปยังพื้ น ที่
เกษตรกรได้อย่ำงทั่วถึง พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ 902,400 ไร่
ลดผลกระทบจำกปัญหำน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุ มชน พื้นที่เศรษฐกิจ
สำคัญ และพื้น ที่เกษตร ขุดลอกล ำน้ ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพกำรระบำยน้ำ
ก่อสร้ำงระบบป้องกันน้ำท่วมและอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภำพระบบเตือนภัย
ด้ำนน้ำ ควบคุมคุณภำพน้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป
และป้องกันระดับควำมเค็มไม่ให้เกินมำตรฐำนของกำรเกษตร และอนุรักษ์
ฟื้นฟูพื้นที่ป่ำต้นน้ำที่เสื่อมโทรม 60,000 ไร่ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำอย่ำงสมดุลทั้ง 25 ลุ่มน้ำ

- 44 -

24) กำรป้ องกัน ปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติมิ ชอบ
งบประมำณทั้งสิ้น 882 ล้ำนบำท เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตในสังคมไทย อันจะ
ทำให้ค่ำดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยสูงกว่ำร้อยละ 44 โดยมีกำร
ดำเนินงำนที่สำคัญ คือ สร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมให้ทุกภำคส่วนตระหนักรู้
ในเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้หลักธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรองค์กร พัฒนำกลไกกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้มี
ประสิ ทธิภำพ ปรับ ปรุง และบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวดและเป็นธรรม
รวมทั้งเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
25) กำรปฏิรูปกฎหมำยและพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม
งบประมำณทั้ งสิ้ น 837.7 ล้ ำนบำท เพื่ อ ให้ ป ระชำชนมี ควำมเชื่อ มั่น ใน
กระบวนกำรยุติธรรม โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คือ พัฒนำช่องทำงกำร
ให้บริกำรและกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม
แก่ประชำชน พัฒนำ ปรับปรุง กฎหมำย และบังคับใช้กฎหมำยให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกเพื่อให้ประชำชน
ได้เข้ ำถึ งยุ ติ ธ รรมในรู ป แบบที่ ห ลำกหลำย เพื่ อ ลดปริม ำณคดี ที่ ขึ้น สู่ ศ ำล
พัฒนำระบบกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมโดยนำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและควำมรู้ทำงนิติวิทยำศำสตร์มำประยุกต์ใช้ รวมทั้ง
ช่วยเหลือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว เสมอภำค และเป็นธรรม
26) กำรอำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ งบประมำณทั้งสิ้น
290.2 ล้ำนบำท เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรงำนภำครัฐ ในกำรอำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้รับบริกำรในภำคธุรกิจและภำคเอกชน โดยมีกำรดำเนินงำน
ที่ ส ำคั ญ คื อ กำรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ก ำรของภำครั ฐ ปรั บ ปรุ ง
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กระบวนกำรทำงำน พัฒนำกำรบริกำรในกำรประกอบธุรกิจให้เข้ำสู่ระบบ
ดิจิทัล มีควำมสะดวก ทันสมัย เข้ำถึงได้ง่ำย ลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำร
ให้ บริกำร ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและประชำชน สร้ำง
ควำมเชื่อมั่นในกำรตัดสินใจต่อกำรลงทุน ของนักธุรกิจ โดยมีเป้ำหมำยให้
ประเทศไทยได้รับ กำรจัด อัน ดับ ควำมยำก - ง่ำ ย ในกำรประกอบธุร กิจ
(Ease of Doing Business: EoDB) ไม่ ต่ ำกว่ ำ อั น ดั บ ที่ 35 หรื อ คะแนน
ค่ำเฉลี่ยเทียบกับประเทศที่ดีที่สุดในแต่ละด้ำนไม่น้อยกว่ำ 75 ในรำยงำน
ของธนำคำรโลก 2019 รวมทั้งกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนใน
กำรออกหนังสือผ่ำนแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ และเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น ให้ กั บ ประเทศอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
2.5 กลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยพืนที่ (Area) รัฐบำลได้จัดสรร
งบประมำณรำยจ่ ำย ไว้เป็ น จ ำนวน 373,444.1 ล้ ำนบำท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 12.9 ของวงเงินงบประมำณ เพื่อดำเนินงำนบูรณำกำรในระดับพื้นที่
จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1) กำรเสริ ม สร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ
เศรษฐกิจ ภำยในประเทศ งบประมำณทั้ งสิ้ น 84,412.1 ล้ ำนบำท เพื่ อ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภำยในประเทศ
ระดับภำคอย่ำงยั่งยืนโดยใช้ศักยภำพที่โดดเด่นของแต่ละภำค อันจะส่งผลต่อ
กำรขยำยตัวอย่ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ และคุณภำพชีวิตประชำชนในทุกภำค
อย่ำงยั่งยืน โดยมีกำรดำเนิน งำนที่สำคัญ คือ กำรวิเครำะห์ หำอัตลักษณ์ ที่
โดดเด่นที่เป็นศักยภำพของพื้นที่ รวมถึงปัญหำเร่งด่วนและควำมต้องกำรของ
ประชำชนในระดับพื้นที่ และจัดทำโครงกำรในลักษณะที่เป็นกำรบูรณำกำร
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3 มิติ คือ มิติยุทธศำสตร์ มิติกระทรวง/หน่วยงำน มิติพื้นที่ ให้มีกำรบูรณำกำร
ทุกภำคส่วน โดยเน้นกำรทำงำนแบบประชำรัฐ ให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม
มีส่วนร่วม และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน โดยกำหนดรูปแบบ
ห่วงโซ่คุณค่ำที่สำมำรถเชื่อมโยงทุกภำคส่วนตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง ปลำยทำง
ภำยใต้ 5 แนวทำง ประกอบด้วย (1) เพิ่มศักยภำพภำคอุตสำหกรรม กำรค้ำ
และกำรลงทุน เน้นกำรเชื่อมโยงเส้นทำงกำรค้ำ กำรลงทุนภำยในของแต่ละ
ภำคสู่ระดับภูมิภำค (2) เพิ่มศักยภำพภำคกำรเกษตร พัฒนำแหล่งน้ำ/ระบบ
กระจำยน้ำ พัฒนำศักยภำพและยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรไปสู่
เกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่ำโดยพัฒนำสินค้ำเกษตรแปรรูป (3) เพิ่มศักยภำพ
ภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำร พัฒนำและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้ำง
รำยได้ระดับภำค/ชุมชน ให้ควำมสำคัญกับกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพและกีฬำ
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติ (4) พัฒนำเมืองน่ำอยู่
สำหรับคนทุกกลุ่ม เพิ่มศูนย์ รักษำโรคเฉพำะทำงในภูมิภำค ฟื้นฟูและเพิ่ม
พื้นที่ป่ำ รวมทั้งแก้ไขปัญหำภัยธรรมชำติและขยะมูลฝอยตกค้ำง ตลอดจน
สนับสนุนช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้น้อยและเกษตรกรให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี
(5) โครงกำรพั ฒ นำพิ เศษขนำดใหญ่ เพิ่ มพื้ น ที่ ช ลประทำน พั ฒ นำเมื อ ง
สมุนไพร พัฒนำและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก พัฒ นำระบบ
ประปำเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมืองอุตสำหกรรม กำรแก้ปัญหำกำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งทะเล และกำรปรับปรุงฟื้นฟูสถำนที่กำจัดขยะมูลฝอยขนำดใหญ่
2) กำรส่งเสริมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งบประมำณทั้งสิ้น 263,400 ล้ ำนบำท เพื่อให้ ส อดคล้องกับ
พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องกำรให้ มีกำรกระจำย
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อำนำจมำกขึ้น และมีเป้ำหมำยให้ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณะจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น น ำเงิน รำยได้มำใช้สมทบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีเพื่อดำเนิน
โครงกำรลงทุ น ในท้ องถิ่น มำกขึ้น โดยมีก ำรด ำเนิ น งำนที่ ส ำคั ญ คือ ด้ ำน
กำรศึกษำ สนับ สนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ไม่น้ อยกว่ำ 1 ล้ ำนคน เด็กเล็กในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ ก
ไม่น้อยกว่ำ 933,000 คน สนับสนุน อำหำรเสริม (นม) อำหำรกลำงวันให้
เด็กวัยเรี ยนไม่น้ อยกว่ำ 5.8 ล้ ำนคน ด้ ำนโครงสร้ำงพื้ นฐำน ก่ อสร้ำงระบบ
ระบำยน้ำถนนสำยหลักในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 14 แห่ง ก่อสร้ำงและปรับปรุง
ถนน 2,200 สำยทำง ระบบประปำหมู่ บ้ ำ น 2,200 แห่ ง ด้ ำนสั งคม
สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ไม่น้อยกว่ำ 8.3 ล้ำนคน เบี้ยยังชีพควำมพิกำร
ไม่น้อยกว่ำ 1.6 ล้ำนคน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีระบบกำรกำจัดขยะ
มูล ฝอยและกำรบ ำบั ดน้ ำเสี ย 52 แห่ ง และด้ำนบริหำรจัดกำร ส่ งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใสภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
รวมถึงสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
3) กำรส่งเสริมกำรพัฒ นำจังหวัดและกลุ่มจั งหวัดแบบ
บู ร ณำกำร งบประมำณทั้ งสิ้ น 25,631.9 ล้ ำ นบำท เพื่ อ สนั บ สนุ น กำร
ดำเนิ นกำรแบบบู รณำกำรในลั กษณะใช้พื้น ที่เป็นหลักในกำรกระจำยกำร
พัฒ นำไปสู่ ภูมิภ ำคต่ำง ๆ ของประเทศ และลดควำมเหลื่ อมล้ ำของควำม
เจริญเติบโตระหว่ำงพื้ นที่ โดยให้ แต่ละพื้นที่ กำหนดยุทธศำสตร์ และทิศทำง
กำรพัฒนำที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
โดยมีกำรดำเนินงำนที่สำคัญ คือ กำรสนับสนุนให้จังหวัด กลุ่มจังหวัด ดำเนิน
โครงกำรภำยใต้แผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน
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ทุกภำคส่วน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่ ว ยงำนของรัฐและภำคเอกชน มีกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำร
พัฒ นำประเทศ โดยใช้ “ห่ ว งโซ่คุณ ค่ ำ ” แสดงให้ เห็ น ควำมเชื่อ มโยงของ
แผนงำน/โครงกำร ตั้งแต่ ต้นทำง กลำงทำง และปลำยทำง ครอบคลุมทุกมิติ
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ควำมมั่นคง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2.6 กลุ่มงบประมำณรำยจ่ำยบริหำรจัดกำรหนีภำครัฐ รัฐบำล
ได้จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย ไว้เป็นจำนวน 260,818.9 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 9 ของวงเงินงบประมำณ เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 86,942.3
ล้ำนบำท ค่ำดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียม จำนวน 173,876.6 ล้ำนบำท
ท่ำนประธำนที่เคำรพและท่ำนสมำชิกผู้ทรงเกียรติ
สำระส ำคั ญ ของร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ง บประมำณรำยจ่ ำ ย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕61 ตำมที่ได้แถลงมำนั้น เป็นส่วนสำคัญของ
แนวทำงหลักในกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดิน สำหรับรำยละเอียดปรำกฏ
อยู่ในเอกสำรงบประมำณที่ได้นำเสนอต่อ ท่ำนประธำนและท่ำนสมำชิ ก
ผู้ทรงเกียรติทุกท่ำนแล้ว จำกที่ได้กล่ำวมำจะเห็นได้ว่ำกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เป็นสิ่งยืนยันในควำมตั้งใจและ
ควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำรวำงแผนและจัดทำงบประมำณอย่ำงรอบคอบ
และโปร่งใส รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรบูรณำกำรในระดับพื้นที่ระหว่ ำง
ส่วนรำชกำร จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ควำมส ำคัญกับ ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ เพื่อให้ สำมำรถแก้ไข
ปัญ หำของประเทศและประชำชน ส่ งเสริมกำรพัฒ นำให้ เกิดกำรกระจำย
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ควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคอย่ำงต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนแม่บทระยะปำนกลำง
และระยะยำว เพื่ อให้ กำรจั ดสรรทรั พยำกรของประเทศที่ มี อยู่ อย่ ำงจ ำกั ด
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด มีควำมคุ้มค่ำและบรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนดไว้
กระผมจึงหวังว่ำท่ำนประธำนและสมำชิกผู้ทรงเกียรติ จะให้
กำรสนับสนุนและรับหลักกำรแห่งร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อรัฐบำลจะได้
ยึดถือเป็นหลักในกำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินอย่ำงคุ้มค่ำ โปร่งใส และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชนสืบไป
ขอขอบพระคุณ

