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1. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ส่วนราชการผู้เสนอ
สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพือ่ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ได้มีงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สาหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินแผ่นดิน
4. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ
4.1 ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561
เศรษฐกิ จ ไทยในปี 2560 มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ในช่ ว งร้ อ ยละ 3.3 – 3.8 ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น
จากการขยายตัวร้ อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การฟื้นตัว ของการส่ งออก
ตามการปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของเศรษฐกิ จ ประเทศคู่ ค้ า และราคาสิ น ค้ า ในตลาดโลก (2) การขยายตั ว
ของการลงทุนภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงและเร่งขึ้น (3) การปรับตัวดีขึ้นของการผลิตสินค้าเกษตรและราคา
สินค้าเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี (4) การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่สนับสนุนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และ (5) การปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น ของตลาดรถยนต์ ใ นประเทศ อย่ า งไรก็ ต าม การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ
ยั งมีข้อจ ากัด จากอัตราการใช้กาลั งการผลิ ตในภาคอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ใ นเกณฑ์ต่าซึ่ง ส่ งผลกระทบ
ต่อการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนและเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวน
ของการเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น และอั ต ราแลกเปลี่ ย น การด าเนิ น มาตรการและนโยบายที่ ส าคั ญ
ของสหรั ฐ อเมริ ก า และความต่ อ เนื่ อ งในการฟื้ น ตั ว ของราคาน้ ามั น และราคาสิ น ค้ า ในตลาดโลก
สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ
0.8 - 1.3 ในขณะที่การจ้างงานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการผลิต และดุลบัญชี
เดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลประมาณร้อยละ 8.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
เศรษฐกิจไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.3 – 4.3 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก
ปี 2560 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและบริการตามภาวะเศรษฐกิจและ
ปริ ม าณการค้ า โลกที่ มี แ นวโน้ ม ปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น รวมทั้ ง อุ ป สงค์ ใ นประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญของภาครัฐ ประกอบกับการลงทุน
ภาคเอกชนที่มีการฟื้นตัวและขยายตัวมากขึ้น และการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่ อง
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สาหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ
1.5 – 2.5 ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มเกินดุลประมาณร้อยละ 7.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ
4.2 นโยบายและแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 รั ฐ บาลได้ ให้ ความส าคั ญ
กั บ ความต่ อ เนื่ อ งในการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบายของรั ฐ บาล
ให้ประสบผลสาเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานประเทศอย่างยั่งยืนในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ด้วยการเร่ง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต ก่ อให้ เกิ ดการพั ฒนาอย่ างสมดุ ลทั้ งด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม
วัฒนธรรม ความมั่นคง ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม รวมทั้งได้น้อมนา “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรของ
ประเทศ โดยการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดแนวทางการจัดทา
งบประมาณ สรุปได้ดังนี้
1) ดาเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังและความจาเป็น
ของการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ
2) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ภายใน
กระทรวง / หน่วยงาน และระหว่างกระทรวง / หน่วยงาน รวมทั้งบูรณาการกับมิติพื้นที่ โดยให้ความสาคัญ
กับ ความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาและส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาให้ เ กิ ด
การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว
3) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาจัด ลาดับความสาคัญของภารกิจ
ความจาเป็น ความเร่งด่วน ความคุ้มค่า ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมในการดาเนินงาน เพื่อให้
สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุม
ทุกแหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยหน่วยงานที่มีเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ให้พิจารณานาเงินดังกล่าวมาใช้ดาเนินภารกิจของหน่วยงานด้วย
5) ให้กระทรวง / หน่วยงาน พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานของแต่ละภารกิ จที่ผ่านมา
เพื่อชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดาเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่หมดความจาเป็น ทาแล้วไม่เกิดผล
หรื อไม่คุ้ มค่ า หรื อ มีค วามส าคัญ ในล าดั บต่ า เพื่อ นางบประมาณดั ง กล่ าวไปด าเนิน ภารกิจ ที่มี ล าดั บ
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เชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่
6) ส่งเสริมการสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การถ่ายโอน
ภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในด้านคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และลดความ
เหลื่อมล้าทางการคลังระหว่างท้องถิ่น รวมทั้ง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และประสิทธิผล
การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.3 วงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กาหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จานวน 2,900,000
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิ
จานวน 2,450,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และกาหนด
วงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จานวน 450,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ ซึ่ ง การขาดดุ ล งบประมาณจ านวนดั ง กล่ า วยั ง อยู่ ใ นระดั บ
ที่ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ นั ย และฐานะการคลั ง ของประเทศในระยะยาว โดยมีโ ครงสร้ า งงบประมาณ
สรุปได้ดังนี้
1) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2,900,000 ล้านบาท
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 23,000 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.8 โดยวงเงิ น
งบประมาณดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
2) รายจ่ายประจา
รายจ่ายประจากาหนดไว้เป็นจานวน 2,153,133.7 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 2,552.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.1 โดยรายจ่ายประจาดังกล่าวคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 74.2 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 73.8 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3) รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายลงทุนกาหนดไว้เป็นจานวน 659,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 875.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 โดยรายจ่ายลงทุนดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 22.8 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับร้อยละ 22.5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4) รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้
รายจ่ายชาระคืนต้นเงินกู้ได้จัดสรรไว้เป็นจานวน 86,942.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 5,755.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 โดยรายจ่ายชาระคืน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.4 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกเป็น 6 กลุม่
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 2,900,000
ล้านบาท จาแนกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1 ) งบกลาง กาหนดไว้เป็นจานวน 76,566.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6
ของวงเงินงบประมาณ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ
จานวน 63,000 ล้านบาท ซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่ง
รวมอยู่ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ)
2 ) กลุ่ ม งบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ กาหนดไว้ เป็น จานวน 1,021,506.3
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.2 ของวงเงินงบประมาณ
3 ) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายกระทรวง/หน่วยงาน (Function) กาหนดไว้เป็นจานวน
585,037.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.2 ของวงเงินงบประมาณ (ไม่รวมเงินอุดหนุนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่) จาแนกเป็น
(3.1) แผนงานพื้นฐาน จานวน 306,306.6 ล้านบาท คิดเป็นสั ดส่ วนร้อยละ 52.4
ของวงเงินงบประมาณกลุ่ม
(3.2) แผนงานยุทธศาสตร์ จานวน 278,730.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.6
ของวงเงินงบประมาณกลุ่ม
4 ) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) รวม 26 แผนงาน กาหนดไว้เป็น
จานวน 582,626.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.1 ของวงเงินงบประมาณ
5 ) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) (ภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด) รวม 3 แผนงาน กาหนดไว้เป็นจานวน 373,444.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.9
ของวงเงินงบประมาณ
6 ) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ กาหนดไว้เป็นจานวน 260,818.9
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.0 ของวงเงินงบประมาณ

-54.5 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามกระทรวง
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามกระทรวง
ดังนี้
กระทรวง
รวมทัง้ สิน้
1. งบกลาง
2. สานักนายกรัฐมนตรี
3. กระทรวงกลาโหม
4. กระทรวงการคลัง
5. กระทรวงการต่างประเทศ
6. กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. กระทรวงคมนาคม
10. กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. กระทรวงพลังงาน
13. กระทรวงพาณิชย์
14. กระทรวงมหาดไทย
15. กระทรวงยุตธิ รรม
16. กระทรวงเเรงงาน
17. กระทรวงวัฒนธรรม
18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19. กระทรวงศึกษาธิการ
20. กระทรวงสาธารณสุข
21. กระทรวงอุตสาหกรรม
22. ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง
23. หน่วยงานของรัฐสภา
24. หน่วยงานของศาล

งบประมำณ
จำนวน (บำท)
2,900,000,000,000
394,326,061,000
34,104,373,400
222,436,597,500
238,356,050,300
8,780,436,500
6,794,823,400
13,905,929,800
102,559,663,700
172,876,279,500
6,700,487,000
34,706,449,600
2,273,729,000
7,151,813,700
355,995,342,000
24,818,155,900
49,636,784,000
8,179,042,900
14,623,100,300
510,961,812,600
136,168,837,100
5,332,811,800

ร้อยละ
100.0
13.6
1.2
7.7
8.2
0.3
0.2
0.5
3.5
6.0
0.2
1.2
0.1
0.2
12.3
0.9
1.7
0.3
0.5
17.6
4.7
0.2

126,543,761,600
5,791,491,100
21,735,137,600

4.4
0.2
0.7
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กระทรวง
25. หน่วยงานอิสระของรัฐ
26. จังหวัดและกลุม่ จังหวัด
27. รัฐวิสาหกิจ
28. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
29. สภากาชาดไทย
30. ส่วนราชการในพระองค์

งบประมำณ
จำนวน (บำท)
15,805,643,100
32,653,520,400
152,787,536,200
181,346,711,200
8,451,294,300
4,196,323,500

ร้อยละ
0.5
1.1
5.3
6.3
0.3
0.1

4.6 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จัดทาขึ้นโดยให้
ความสาคัญกับความสอดคล้องและการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) แผนแม่บทอื่น ๆ และนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อขับ เคลื่ อ นการดาเนิ น งานของรัฐ บาลได้อย่างต่อเนื่องและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยน้อมน า
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางหลัก
ในการปฏิบัติ คานึงถึงหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้ประเทศไทย
มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ และรายการค่าดาเนินการภาครัฐ สรุปดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง จานวน 273,954 ล้านบาท เพื่อรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศด้านความมั่น คง สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตลอดจนป้องกัน ปราบปราม และ
บาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
2. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ จ านวน
476,596.6 ล้านบาท เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนาด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

-7พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิตบริการ การค้า และการลงทุน
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จานวน 575,709.8 ล้านบาท
เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพคนตามช่ ว งวั ย ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต พั ฒ นา
ด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งส่งเสริม
และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลา และสร้างการเติบโต
จากภายใน จ านวน 332,584.8 ล้านบาท เพื่อสนับสนุ นการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้ ม แข็ ง พั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ สร้ า งความเสมอภาคเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ ส่ ง เสริ ม
การดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
5. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการจั ด การน าและสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมอย่า งยั่งยืน จานวน 125,459.4 ล้านบาท เพื่อจัดการปัญหาที่ดินทากินให้กับผู้ยากไร้
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติให้มีความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ์
เตรี ย มความพร้ อมและรองรั บ เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาวะภู มิอากาศและภัยพิบั ติ
ตลอดจนพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ จ านวน
784,210.1 ล้ านบาท เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสั งคมไทย โดยปลู กจิตส านึกและสร้างค่านิยมให้
ทุกภาคส่ วนตระหนักรู้ ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ปรับปรุงและพัฒ นากฎหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ยกระดับการบริการภาครัฐ
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากล ส่ ง เสริ ม การกระจายอ านาจให้ แ ก่อ งค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้มีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้าง
ภาษี อัตราภาษี และระบบการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ
และปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงและสนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล
หน่ ว ยงานอิ ส ระของรั ฐ และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจสอบภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
และเป็นธรรม

-87. รายการค่าดาเนินการภาครัฐ จานวน 331,485.3 ล้านบาท เพื่อสารองไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสาหรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และการบริหาร
จัดการหนี้ภาครัฐ

