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ป ิป ิการปาฐกถาพเิศษการปาฐกถาพเิศษ
โ ป ปีโ ป ปีนโยบายงบประมาณปี นโยบายงบประมาณปี 25562556

โดยโดย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจฐฐ

 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังถอืเป็นปัจจัย

เสี่ยงสําหรับประเทศไทย เนื่องจาก

 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังถอืเป็นปัจจัย

เสี่ยงสําหรับประเทศไทย เนื่องจาก

เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยจากวิกฤตหนี้สาธารณะที่ขยายวงไป

เศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยจากวิกฤตหนี้สาธารณะที่ขยายวงไปถดถอยจากวกฤตหนสาธารณะทขยายวงไป

ยังสถาบันการเงินและภาคการผลิต รวมทั้ง

ราคาน้ํามันและราคาวัตถดิบในตลาดโลกมี

ถดถอยจากวกฤตหนสาธารณะทขยายวงไป

ยังสถาบันการเงินและภาคการผลิต รวมทั้ง

ราคาน้ํามันและราคาวัตถดิบในตลาดโลกมีราคานามนและราคาวตถดุบในตลาดโลกม

แนวโนม้ที่จะผันผวนสูง

ราคานามนและราคาวตถดุบในตลาดโลกม

แนวโนม้ที่จะผันผวนสูง
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจสถานการณ์ทางเศรษฐกิจฐฐ

 เศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวประมาณ เศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวประมาณ เศรษฐกจไทยในป 2556 คาดวาจะขยายตวประมาณ

ร้อยละ 4.0 – 5.0 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจัย

ขับเคลื่อนสําคัญทั้งจากอปสงค์ภายในประเทศ และ

 เศรษฐกจไทยในป 2556 คาดวาจะขยายตวประมาณ

ร้อยละ 4.0 – 5.0 อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจัย

ขับเคลื่อนสําคัญทั้งจากอปสงค์ภายในประเทศ และขบเคลอนสาคญทงจากอุปสงคภายในประเทศ และ

การส่งออกของไทย 

การใช้จ่ายและการลงทนภาครัฐจะมีบทบาทสําคัญต่อ

ขบเคลอนสาคญทงจากอุปสงคภายในประเทศ และ

การส่งออกของไทย 

การใช้จ่ายและการลงทนภาครัฐจะมีบทบาทสําคัญต่อการใชจายและการลงทุนภาครฐจะมบทบาทสาคญตอ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการด้านการฟื้นฟู

ประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และการพัฒนา

การใชจายและการลงทุนภาครฐจะมบทบาทสาคญตอ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการด้านการฟื้นฟู

ประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และการพัฒนาประเทศ การบรหารจดการทรพยากรนา และการพฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  ประกอบ

กับการดําเนินมาตรการช่วยเหลือและพัฒนาคณภาพชีวิต

ประเทศ การบรหารจดการทรพยากรนา และการพฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  ประกอบ

กับการดําเนินมาตรการช่วยเหลือและพัฒนาคณภาพชีวิตกบการดาเนนมาตรการชวยเหลอและพฒนาคุณภาพชวต
ของประชาชนในรูปต่างๆ เริ่มส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรม
กบการดาเนนมาตรการชวยเหลอและพฒนาคุณภาพชวต
ของประชาชนในรูปต่างๆ เริ่มส่งผลให้เห็นเป็นรูปธรรม
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สถิติ สถิติ GDP GDP และงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่าย
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กรอบวงเงินงบประมาณป ีพกรอบวงเงินงบประมาณป ีพ..ศศ. . 2556 2556 

เพิ่มขึ้น
 กําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พงบประมาณ พ..ศศ. . 2556 2556 เท่ากับ เท่ากับ 22,,400400,,000 000 

 กําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พงบประมาณ พ..ศศ. . 2556 2556 เท่ากับ เท่ากับ 22,,400400,,000 000 

เพมขน 
20,000 ล้านบาท

หรือ 0.8%

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2020,,000 000 ล้านบาท ล้านบาท 

หรือขยายตัวประมาณร้อยละ หรือขยายตัวประมาณร้อยละ 00..88

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2020,,000 000 ล้านบาท ล้านบาท 

หรือขยายตัวประมาณร้อยละ หรือขยายตัวประมาณร้อยละ 00..88

 รัฐบาลจําเป็นต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลรัฐบาลจําเป็นต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน 300300,,000 000 ล้านบาท ลดลงล้านบาท ลดลง

 รัฐบาลจําเป็นต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลรัฐบาลจําเป็นต้องกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน 300300,,000 000 ล้านบาท ลดลงล้านบาท ลดลง,,

จากปีก่อนที่กําหนดไว้ จากปีก่อนที่กําหนดไว้ 400400,,000 000 ล้านบาท  ล้านบาท  

ทั้งนี้ทั้งนี้ เพือ่เป็นการรกัษาวินัยทางการคลัง และเพือ่เป็นการรกัษาวินัยทางการคลัง และ

,,

จากปีก่อนที่กําหนดไว้ จากปีก่อนที่กําหนดไว้ 400400,,000 000 ล้านบาท  ล้านบาท  

ทั้งนี้ทั้งนี้ เพือ่เป็นการรกัษาวินัยทางการคลัง และเพือ่เป็นการรกัษาวินัยทางการคลัง และ

22,,404000,,000000

ล้านบาทล้านบาท

22,,380380,,000000

ล้านบาทล้านบาท
ทงน ทงน เพอเปนการรกษาวนยทางการคลง และเพอเปนการรกษาวนยทางการคลง และ

ส่งเสริมให้งบประมาณเข้าสู่สมดุลได้ในอนาคตส่งเสริมให้งบประมาณเข้าสู่สมดุลได้ในอนาคต

ทงน ทงน เพอเปนการรกษาวนยทางการคลง และเพอเปนการรกษาวนยทางการคลง และ

ส่งเสริมให้งบประมาณเข้าสู่สมดุลได้ในอนาคตส่งเสริมให้งบประมาณเข้าสู่สมดุลได้ในอนาคต
งบประมาณงบประมาณ งบประมาณงบประมาณงบประมาณ

ปี 55
งบประมาณ

ปี 55
งบประมาณ

ปี 56
งบประมาณ

ปี 56
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การจัดสรรงบประมาณป ีการจัดสรรงบประมาณป ี55 55 

““ ั ั ส ป โ ี่ ไ ้ ่ ั สั ั ส ป โ ี่ ไ ้ ่ ั ส ””

์ ั ป ปี์ ั ป ปี
ล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละ

““รฐบาลจดสรรงบประมาณตามนโยบายทแถลงไวตอรฐสภารฐบาลจดสรรงบประมาณตามนโยบายทแถลงไวตอรฐสภา””

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี 25552555
22,,380380,,000000 100100

11. . ยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคมยุทธศาสตร์การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุลสู่สังคม 472472,,938938 1919..8787
่่22. . ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งรัฐ 190190,,301301 88..0000

33. . ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 180180,,007007 77..5656
44 ยทธศาสตร์การศึกษา คณธรรม จริยธรรม คณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคมยทธศาสตร์การศึกษา คณธรรม จริยธรรม คณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 586586 536536 2424 646444. . ยุทธศาสตรการศกษา คุณธรรม จรยธรรม คุณภาพชวต และความเทาเทยมกนในสงคมยุทธศาสตรการศกษา คุณธรรม จรยธรรม คุณภาพชวต และความเทาเทยมกนในสงคม 586586,,536536 2424..6464
55. . ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4545,,182182 11..9090
66. . ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 1717,,729729 00..7474ุุ 1717,,729729 00..7474
77. . ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 77,,683683 00..3232
88. . ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 317317,,095095 1313..3232
99. . รายการค่าดําเนินการภาครัฐรายการค่าดําเนินการภาครัฐ 562562,,527527 2323..6464



7

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ป ํ ปี ปป ํ ปี ปประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25562556

 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การ

จัดสรรฯ ปีจัดสรรฯ ปี 25562556 เมื่อวันที่เมื่อวันที่ 2222 กมภาพันธ์กมภาพันธ์จดสรรฯ ป จดสรรฯ ป 2556 2556 เมอวนท เมอวนท 2222 กุมภาพนธ กุมภาพนธ 

2555  2555  โดยเนื้อหาของยุทธศาสตร์มุ่งเน้นให้มีโดยเนื้อหาของยุทธศาสตร์มุ่งเน้นให้มี

การบรณาการนโยบายเร่งด่วนและนโยบายการบรณาการนโยบายเร่งด่วนและนโยบายการบูรณาการนโยบายเรงดวนและนโยบายการบูรณาการนโยบายเรงดวนและนโยบาย

สําคัญของรฐับาล และมีจุดมุ่งหมายสําคัญของรฐับาล และมีจุดมุ่งหมายให้ส่วนให้ส่วน

ราชการฯ สามารถนํายทธศาสตรก์ารจัดสรรฯราชการฯ สามารถนํายทธศาสตรก์ารจัดสรรฯราชการฯ สามารถนายุทธศาสตรการจดสรรฯ ราชการฯ สามารถนายุทธศาสตรการจดสรรฯ 

เป็นแนวทางในการกาํหนดลําดับความสําคัญเป็นแนวทางในการกาํหนดลําดับความสําคัญ

ิิ ่่ของภารกิจของภารกิจหนวยงานหนวยงาน
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ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ป ํ ปี ปป ํ ปี ปประจําปีงบประมาณ พประจําปีงบประมาณ พ..ศศ. . 25562556

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรฯ ปี การจัดสรรฯ ปี 2556 2556 ประกอบด้วย ประกอบด้วย 8 8 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

1.1. การสร้างรากฐานการพฒันาที่สมดลส่สังคมการสร้างรากฐานการพฒันาที่สมดลส่สังคม1.1. การสรางรากฐานการพฒนาทสมดุลสูสงคมการสรางรากฐานการพฒนาทสมดุลสูสงคม

2.2. ความมั่นคงแห่งรฐัความมั่นคงแห่งรฐั

33 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน3.3. การสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางมเสถยรภาพและยงยนการสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางมเสถยรภาพและยงยน

4.4. การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคมการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม

55 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5.5. การจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

6.6. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

77 การต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศการต่างประเทศและเศรษฐกจิระหว่างประเทศ7.7. การตางประเทศและเศรษฐกจระหวางประเทศการตางประเทศและเศรษฐกจระหวางประเทศ

8.8. การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีดี
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นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ฐฐ

1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

2. การแก้ไขและปอ้งกันปัญหายาเสพติดญ

3. การป้องกันและปราบปรามทุจริต

4 การบริหารจัดการน้ํา4. การบรหารจดการนา

5. การเร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ั ่ ื ั ป ื่ ้ ป6. การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพือนบา้นและนานาประเทศ

7. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการ

8. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ((ต่อต่อ) ) ฐฐ

9. การปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

10. การส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทน ุ

11. การยกระดับราคาสินค้าเกษตร

12 การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว12. การเพมรายไดจากการทองเทยว   

13. การส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมและสินค้า OTOP 

ั ป ั14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  

15. การจัดหาเครื่องคอมพวิเตอร์แท็บเล็ต

16. การปฏิรูปการเมือง
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หลกัสําคัญหลกัสําคัญหลกสาคญหลกสาคญ

น้อมนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอมนาหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงนอมนาหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง

ยึดนโยบายยึดนโยบาย//ยทธศาสตร์การจัดสรรยทธศาสตร์การจัดสรร (Strategy Focus)(Strategy Focus)ยดนโยบายยดนโยบาย//ยุทธศาสตรการจดสรร ยุทธศาสตรการจดสรร (Strategy Focus)(Strategy Focus)

ประชาชนเป็นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ศูนย์กลาง ((People CenteredPeople Centered))ูู (( pp ))

การจัดการเชิงพื้นที่ การจัดการเชิงพื้นที่ ((Area ManagementArea Management))

บูรณาบูรณาการในทุกมิติการในทุกมิติ (Integration)(Integration)

โปร่งใสตรวจสอบได้ โปร่งใสตรวจสอบได้ (Transparency)(Transparency)
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กรอบเวลาดําเนินการกรอบเวลาดําเนินการ

16 16 มีมี..คค..5555 ส่วนราชการส่งคาํขอให้สํานักงบประมาณ

1717--18 18 
เมเม..ยย..5555

สํานักงบประมาณเสนอสํานักงบประมาณเสนอรายละเอียดต่อนายกรัฐมนตรีรายละเอียดต่อนายกรัฐมนตรี

24 24 เมเม..ยย..5555
ครมครม..พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณฯฯ

พร้อมพร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณฯฯ

15 15 พพ..คค..5555

ุุ

ครมครม..พิจารณาให้ความเห็นชอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงปรับปรุง
งบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจําปี รายจ่ายประจําปี 25562556

29 29 พพ..คค..5555
ครมครม..พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ..รร..บบ. . งบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีประจําปี 25562556 และนําเสนอสภาและนําเสนอสภาผ้แทนราษฎรผ้แทนราษฎรประจาป ประจาป 2556 2556 และนาเสนอสภาและนาเสนอสภาผูแทนราษฎรผูแทนราษฎร
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ป ิป ิการปาฐกถาพเิศษการปาฐกถาพเิศษ
โ ป ปีโ ป ปีนโยบายงบประมาณปี นโยบายงบประมาณปี 25562556

โดยโดย นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี


