
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

อภิปรายไม่ไว้วางใจ 2564



การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงปี 2556-2562
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สงครามการค้า
TRADE WAR

ความขดัแยง้
ภายในประเทศ

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



สัดส่วนขาดดุลงบประมาณภาพรวมเทียบกับรายจ่ายลงทุน
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สัดส่วนงบขาดดุล สัดส่วนรายจา่ยลงทุน

COVID-19

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2564

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ

การลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน

ความไม่สงบ
ทางการเมือง

สงครามการค้า

Trade War



“ช่วงปี 2531 – 2562 ความเหล่ือมล้ ามีแนวโน้มลดลง”

ค่าสัมประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค (GINI Coefficient)
ด้านรายได้

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.)



สถานการณ์ความยากจน

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.)
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“ปี 2562 คนจนลดลงจนบรรลุเป้าหมายแผนฯ 12”



ผลงานการด าเนินนโยบายผ่อนคลายและกระตุ้นเศรษฐกิจปี 63

ส่งผลให้ดชันชีีวั้ดทางเศรษฐกิจปรับดีข้ึน
การสง่ออกสนิค้า 

ขยายตวั
ร้อยละ 4.7

ดัชนีความเชือ่ม่ัน
ทางธรุกิจ 

ปรับตัวดีขึน้
ต่อเน่ือง 8 เดือน

ผู้ใชส้ทิธิป์ระกันสงัคม

ลดลงจาก 4.7 
แสนราย เหลือ
เพียง 71,800 ราย

มาตรตรา
75

ท่องเทีย่วในประเทศ

อัตราเขา้พัก 35% 
ลูกหน้ี 94%
กลับมาช าระหน้ีได้
ตามปรกติ



“เพ่ิมสิทธ์ เพ่ิมสุข ให้คนไทยอย่างถ้วนหน้า”

สิทธิห์ลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ปี 57 ถึง 65

เพ่ิมข้ึนถึง 50 สิทธ์ิ
ตัวอยา่งเร่ืองดีๆ  ทีป่ระชาชนไดรั้บ เชน่

1. เพิ่มการเข้าถึงบัญชียา 

▪ เอชไอวี, มะเร็งเต้านม 

▪ เม็ดเลือดขาว

▪ ต่อมน้ าเหลือง

2. เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” (UCEP) 

3. รับยา ณ ร้านขายยาใกล้บ้าน + ส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้าน

4. ล้างไตผ่านเคร่ืองล้างไตอัตโนมัติ 

5. ผู้ป่วยมะเร็งสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม



แรงงานต่างด้าว

ต้ังแต่ปี 57 – ปัจจุบัน 

แรงงานต่างด้าวข้ึนทะเบียน

กว่า 3 ล้านราย



แนวโน้มการเติบโตทางการท่องเท่ียวของประเทศไทย 

จ านวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ "เพ่ิมข้ึน" 

▪ ปี 57   จ านวน 24.8 ล้านคน

▪ ปี 62 จ านวน 39.9 ล้านคน

รายได้รวม "เพิม่ข้ึน“

▪ ปี 54  1.17 ล้านล้านบาท

▪ ปี 62 1.9 ล้านล้านบาท



“อนาคตไทย        อนาคตเรา”

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานประเทศ

โยงน้ า

เช่ือมฟ้า เสริมทาง

ต่อราง

ปี 2557 ปัจจุบนั



เพ่ิม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน



เสริมทาง-สร้างถนน

ปี 2557 ปัจจุบัน

4,271
กม.

เพิม่ขึน้เปน็

11,583
กม.

ถนน

ปี 2557 ปัจจุบัน

228
กม.

เพิม่ขึน้เปน็

260
กม.

มอเตอร์เวย์

• กระจายความเจรญิทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวสูภู่มิภาคท่ัวประเทศ

• การลงทุนเพ่ือสรา้งความสะดวกสบายแก่ประชาชน

• ลดช่องความความเหล่ือมล้ าของสงัคม



MR-MAP บูรณาการโครงข่าย รถไฟทางคู่-มอเตอร์เวย์



มอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด(M7)



มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

NEW
LANDMARK
ประตูสู่อีสาน

อดใจรอ
อีกไมน่าน



มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)

อยู่ระหว่างก่อสร้าง



โครงการแยกต่างระดับอินโดจีน-พิษณุโลก



โครงการทางหลวงหมายเลข 12 แม่สอด-มุกดาหาร



โครงการอุโมงค์ทางลอดแยกวังสีสูบ จ.อุตรดิตถ์

ปัจจุบนัอดตี



ถนนเล่ียงเมืองสายตะวันออก จ.พะเยา



โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช



โครงการอุโมงค์ทางลอด จ.อุดรธานี



โครงการแยกต่างระดับทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช



โครงการสะพานข้ามแยกเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ปัจจุบนัอดตี



โครงการถนน 6 เลน เล่ียงเมืองสายใหม่ จ.ชุมพร



สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 5 (บึงกาฬ–บอลิค าไซ)

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ความคืบหน้า

• เริ่มก่อสรา้ง ธค. 63

ข้อมูลจาก : https://www.neda.or.th

“เชือ่มเศรษฐกจิ การคา้ การลงทนุ”



สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 6 (อุบลฯ-สาละวัน)

อยู่ระหว่างด าเนินการ



สถานีกลางบางซ่ือ

NEW LANDMARK

ปักหมุดจุด CHECK-IN
ชุมทางรถไฟ

ใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน



สถานีกลางบางซ่ือ



สถานีกลางบางซ่ือ



สถานีกลางบางซ่ือ



ยกระดับการขนส่งทางราง (ทางคู่-ทางสาม)

เพ่ิมทางคู่
จาก 543 กม.

เป็น 3,404 กม.



รถไฟทางคู่ : ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น 

ก่อสร้างแล้วเสร็จปัจจุบนัอดตี

เปิดเมื่อ 
ส.ค. 62 



รถไฟทางคู่ : ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ

อยู่ระหว่างก่อสร้างปัจจุบนัอดตี

• สัญญา 1 มาบกะเบา-คลองขนานจิตร 84.91%

• สัญญา 2 คลองขนานจิตร-นครราชสมีา

อยู่ระหวา่งรอความเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

• สัญญา 3 งานอโุมงค์ 63.06%

ความคืบหน้า



ตระการตาพัฒนาการรถไฟไทย

ทางรถไฟยกระดบั

สูงท่ีสุดในประเทศไทย

NEW LANDMARK

ปักหมุดจุด CHECK-IN

ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจริะ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง



ตระการตาพัฒนาการรถไฟไทย
อุโมงคร์ถไฟ

ยาวท่ีสุดในประเทศไทย

NEW LANDMARK

ปักหมุดจุด CHECK-IN

ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจริะ
อยู่ระหว่างก่อสร้าง



รถไฟทางคู่ : ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ 

อยู่ระหว่างก่อสร้างปัจจุบนัอดตี

• สัญญา 1 บ้านกลับ-โคกกระเทียม 45.88%

• สัญญา 2 ท่าแค-ปากน้ าโพ 64.38%

ความคืบหน้า

คาดเปิดให้บรกิาร

มิ.ย. 2565



รถไฟทางคู่ : ช่วงนครปฐม-หัวหิน

อยู่ระหว่างก่อสร้างปัจจุบนัอดตี

ความคืบหน้า

• สัญญา 1 นครปฐม-หนองปลาไหล 80.49%

สัญญา 2 หนองปลาไหล-หัวหิน 80.15%

คาดเปิดให้บรกิาร

2565



รถไฟทางคู่ : ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์

อยู่ระหว่างก่อสร้างปัจจุบนัอดตี

ความคืบหน้า

78.75%

คาดเปิดให้บรกิาร

2566



รถไฟทางคู่ : ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร

ปัจจุบนั

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

• สัญญา 1 ประจวบฯ-บางสะพานน้อย 72.79%

• สัญญา 2 บางสะพานน้อย-ชมุพร 65.63%

ความคบืหนา้

คาดเปิดให้บริการ

2565



รถไฟฟ้า

ก่อนปี 57 ปัจจุบัน



สายสีน้ าเงิน ส่วนต่อขยาย บางซ่ือ- หัวล าโพง



สายสีม่วง เตาปูน-บางใหญ่



สายสีเขียวอ่อน แบร่ิง-สมุทรปราการ



สายสีแดง รังสิต-บางซ่ือ



สายสีทอง คลองสาน-ประชาธิปก



ความก้าวหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม



ความก้าวหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง



ความก้าวหน้างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู



ความก้าวหน้า Hi-Speed Train เช่ือม 3 สนามบิน

เวนคืนท่ีดิน

เตรียมส่งมอบพ้ืนท่ีก่อสร้าง ตค.64

รฟฟ. เตรียมขอเพ่ิม 1,000 ลบ.

ได้รับงบ 3,500 ลบ. ใช้แลว้ 400 ลบ.
ร.ฟ.ท. ทยอยท าสญัญาเวนคืนและจา่ยเงนิชดเชย 

เพ่ือใชส้ าหรบัเวนคืนพ้ืนท่ี 3 สถานี

ส่วนที ่1 สุวรรณภมิู-อูต่ะเภา

ลงนามสัญญา 24 ตค. 62



รถไฟฟ้า



ความก้าวหน้า Hi-Speed Train

ความร่วมมือด้านรถไฟ ไทย-จีน 



โยงน้ า

ปี 2557 ปัจจุบัน

279.89
ล้านตนั

เพิม่ขึน้เปน็

355.79
ล้านตัน

• ปี 59 ท่าเรอืแหลมฉบังมีตู้สนิค้าผ่านท่า

มากท่ีสุด อันดับท่ี 21 ของโลก

• ปี 62 เปิดให้บริการ ท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเรือ A) และ

ศูนย์การขนสง่ตู้สนิค้าทางรถไฟ (SRTO)

• เพ่ิมขดีความสามารถผลกัดันการพัฒนาท่าเรอืแหลมฉบัง

ระยะท่ี 3 

ปริมาณการขนส่งทางน้ า







LAND BRIDGE

ข่ายเสน้ทางรถไฟเชือ่ม
ท่าเรือแหลมฉบัง – หนองปลา

ดุก - บ้านพุน้ าร้อน 
------------

คาดว่าแล้วเสรจ็ 2570
เชื่อมท่าเรอืระนอง 
(ฝ่ังทะเลอนัดามัน)

รถไฟทางคู่ และ
มอเตอร์เวย์

เชื่อมท่าเรอืชมุพร 
และท่าเรือระนอง 
------------
คาดว่าแล้วเสรจ็ 

2570

“สะพานไทย” เชื่อม
แหลงฉบัง - เพชรบุรี

------------
คาดว่าแล้วเสรจ็ 2575
ถนนเชื่อม “สะพานไทย” –
ท่าเรือระนอง(ฝ่ังอนัดามัน)

คาดว่าแล้วเสรจ็ 2568
เส้นทางเดินเรือ

ท่าเรือชมุพร – ท่าเรือระนอง
(ฝ่ังอนัดามัน)ท่าเรือชมุพร

ท่าเรือแหลม
ฉบัง

ท่าเรือระนอง
อ่าวไทย

ทะเลอันดามัน เช่ือม
อ่าวไทย
อันดามัน

มหาสมุทรอินเดีย

มหาสมุทรแปซิฟิก



เรือ Smart Ferry ยกระดับเรือโดยสารให้ทันสมัย 

ปัจจุบนั
สะดวกปลอดภยั

ไร้มลพิษและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม



“เรือไฟฟ้าคลองผดุงฯ”

“คลองผดุงกรุงเกษม”

ปัจจุบนั

63



เช่ือมฟ้า

• ปี 60 รัฐบาลปลดธงแดง ICAO 

• เดินหน้าขยายขดีความสามารถท่าอากาศยานท่ัวประเทศ

• สนับสนุนการก่อสรา้งศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินของภูมิภาค

ปี 2557 ปัจจุบัน

83.5
ล้านคน / ปี

เพิม่ขึน้เปน็

101
ล้านคน / ปี

ท่าอากาศยานหลกั

ปี 2557 ปัจจุบัน

35
ล้านคน / ปี

เพิม่ขึน้เปน็

38
ล้านคน / ปี

ท่าอากาศยานภมูภิาค



พัฒนาท่าอากาศยานเพ่ิมท่ัวประเทศ
• ดอนเมือง

• ภูเก็ต

• สุวรรณภูมิ ระยะ2

• เชียงใหม่

• หาดใหญ่

• แม่ฟ้าหลวง

• แม่สอด

• เบตง

• นครพนม

• สกลนคร

• ขอนแก่น

• กระบ่ี







สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน



ยกระดับ
คุณภาพชีวิต



“พัฒนาชีวิตคนไทย คือ ก าไรของสังคม”

“แฟลตดินแดง”อดตี

• อาคารสงู 28 ชั้น

• ห้องพักอาศัย 334 ยูนิต

• ท่ีจอดรถ 6 ชั้น

โครงการฟ้ืนฟู
แฟลตดินแดงแปลง G

เพ่ิมคุณภาพชีวิต
วิวหลักล้าน 
ค่าเช่าหลักพัน

ปัจจุบนั



“พัฒนาชีวิตคนไทย คือ ก าไรของสังคม”

ด าเนินการแล้วเสรจ็ อยู่ระหว่างก่อสร้าง

โครงการฟ้ืนฟู
แฟลตดินแดง
แปลง G

โครงการฟ้ืนฟู
แฟลตดินแดง
ระยะท่ี 2 ,3, 4

เดินหน้าพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง



“พัฒนาชีวิตคนไทย คือ ก าไรของสังคม”

“คลองลาดพร้าว 2563”
ปัจจบุนัอดตี



“พัฒนาชีวิตคนไทย คือ ก าไรของสังคม”

ปัจจุบนัอดตี “คลองลาดพร้าว 2563”



“พัฒนาชีวิตคนไทย คือ ก าไรของสังคม”

ปัจจุบนัอดตี “ คลองเปรมประชากร”



พัฒนาท่ีอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย/ผู้ด้อยโอกาส

ปัจจุบนัอดตี “ชุมชนบางซ่ือ”



“ชุมชนบึงบางซ่ือ”



“ชุมชนบึงบางซ่ือ”



“ส่งเสริมความม่ันคงด้านท่ีอยู่อาศัย”

บ้านเช่าผู้มีรายได้น้อย 999 บาท / เดือน



การแก้ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ าของประเทศ

ลดพ้ืนท่ีภัยแล้ง 

ปี 2556 ปี 2561

0
จังหวดั

53
จังหวดั

ลดความเสียหายจากน้ าท่วม

ปี 2556 ปี 2561

94
ล้านบาท

1,800
ล้านบาท



โครงการอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา

โครงการอา่งเก็บน้ านฤบดินทรจนิดา

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

(เขือ่นหว้ยโสมง)

ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบุรี 



ป้องกันภัยแล้ง

โครงการอ่างเก็บน้ าล าน้ าชี อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ.ชัยภูมิ

อยู่ระหว่างก่อสรา้ง คาดว่าแล้วเสรจ็ปี 2567

เก็บน้ าได้ 70 กว่าล้าน ลบ.ม. พ้ืนท่ีรบัประโยชน์ 75,000 ไร่



ป้องกันภัยแล้ง

โครงการอ่างเก็บน้ ารัชชโลทร อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ



ป้องกันภัยแล้ง

โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง



แก้ปัญหาน้ าท่วม

คลองระบายน้ าหลาก บางบาล-บางไทร



แก้ปัญหาน้ าท่วม

อุโมงค์ยักษ์ระบายน้ า กทม.



พัฒนาระบบน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร



ปรับปรุงและขยายระบบน้ าประปา

ปรับปรุงขยายระบบประปา การประปาสว่นภูมิภาคสาขาเชยีงใหม่

ปรับปรุงขยายระบบประปาสามพราน จังหวัดนครปฐม



ปรับปรุงและขยายระบบน้ าประปา

ปรับปรุงขยายประปาอดุรธานี (ระยะท่ี 2)

ปรับปรุงขยายระบบประปาชลบุรี จังหวัดชลบุรี



โครงการปรับปรุงกิจการประปา

อุโมงค์ส่งน้ าจากจุดบรรจบถนนนวมินทร์ไปยังถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก)
ด้านตะวันออกจนถึงบ่อพักประตูน้ าทับช้าง ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 3.20 ม. ระยะทางรวม 12.70 กม.



รถเมล์ NGV



การปราบปรามหน้ีนอกระบบ

กฎมายขายฝาก / กฎหมายทวงหนี้

คืนชีวิต คืนโฉนดท่ีดิน



ผลการปฏิรูปประเทศ

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินท่ีส าคัญ

ปรับปรุง
ยกระดบั

ก้าวสู่รัฐบาลดจิิทลั
• เชื่อมโยงระบบภาครฐั GDCC
• บริการด้วยระบบ e-Service

ระบบงานภาครฐั ยืดหยุ่นและคล่องตัว
• ปรับระบบเก่า
• พัฒนาระบบใหม่
• ปรับให้เขา้กับยุค NEW NORMAL

ประหยัด สะดวก รวดเร็ว

ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รบั

ผลการจัดอนัดับ The Ease of Doing Business 2020

ดีขึน้เรือ่ย ๆ 

ระบบราชการชว่ยพัฒนาคุณภาพชวิีตท่ีดีขึน้ของประชาชน

อันดับท่ี
ดีขึ้น 6 อันดับ
คะแนนเพ่ิมขึน้
เป็น 80.10

21
2020

ของ
โลก



ผลการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล

ปรับปรุงขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ
การอานวยความสะดวก ต้นทนุคา่ใช้จ่าย 
กฎหมายกฎ และระเบยีบตา่ง ๆ ของภาครัฐ



การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Gov Cloud 2020 
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC
รองรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ยกระดับระบบราชการไทย
ในการให้บริการประชาชน



ปรับปรุงบริการภาครัฐ

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ครอบคลุมทุกมิติการให้บริการ

ภาครัฐ

ภาคธรุกจิ

ภาคประชาชน

G2C

G2G

G2B ร่วมกบั กพร. เปิดใหบ้รกิารยืน่ใบอนญุาต

ออนไลนแ์บบ ONE STOP SERVICE 
ได้ 25 ประเภทธรุกจิ



5G เทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตของทุกคน



ปฏิรูปกฎมาย

ควรมไีว้ส าหรับ

คนท าผิดร้ายแรง

พรบ. ปรับเป็นพินัย
แก้ไขปัญหาสังคม 

เพราะว่า

“คุกไม่ได้มีไว้ส าหรับคนจน”



ขยาย
สิทธ์ิและสวัสดิการ



ด าเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างต่อเน่ือง

อัตราเหมาจ่ายรายหัว

ปี 2556 ปี 2564

2,755.60
บาท/ประชากร 

2,895.09
บาท/ประชากร 

+เพ่ิมสิทธิประโยชน์

อย่างต่อเน่ือง

50 รายการ



“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

จ่ายตรง จ่ายจริง

ตัดวงจร
ค่าหัวคิว
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธ์ิรักษา ฟรี

ทุกท่ี ทุกโรงพยาบาล

คร้ังแรก ในประเทศไทย

รัฐบาลจัดให้ประชาชนคนไทย

ได้เข้าถึงการดูแลชีวิตมีสิทธ์ิรักษา

ฟรีในระยะวิกฤต
72 ชม.



กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)



กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

คนไทยทุกคน มีสิทธ์ิได้รับบ านาญ

ปลูกนิสัยการออม สร้างดอกผล เพ่ิมโอกาส 

สร้างความมัน่คงทางการเงนิ



600 บาท/เดือน
แรกเกิด- 6 ขวบ

“เพ่ิม”เงินอุดหนุน
เพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด

และขยายกลุ่มเป้าหมาย

จาก 130,000 คน 

เป็น 1,960,000 คน



“เพ่ิม” เบ้ียคนพิการ
จาก 800

เป็น 1,000
บาท/เดือน

“เพ่ิม”อีก 200
บาท/เดือน

ส าหรับเด็กพิการอายุต่ ากว่า 18 ปี

และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ



ปรับค่าตอบแทน อสม.

"อสม. ป้อมปราการอนัแขง็แกร่ง – ด่านหนา้สู้โควดิ”

จากคนละ 600 บาท/คน/เดอืน

เป็น 1,000
บาท/คน/เดือน

+ เพ่ิมค่าป่วยการ อสม. 
อีก 500 บาท/คน/เดือน 
ต้ังแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2563 
ในโครงการสง่เสรมิและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรค COVID-19



“คนละคร่ึง”
การร่วมจา่ย (co-pay) กลุ่มเป้าหมายจงึเป็นผู้ท่ีพอจะมีรายได้เพ่ือมารว่มจา่ยกับรฐั



ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม



คลองสวยน้ าใส

ปัจจุบนัอดตี NEW LANDMARK
“คลองโอ่งอ่าง”



คลองสวยน้ าใส

NEW LANDMARK

“คลองโอ่งอ่าง” ส่งเสริมถนนคนเดนิ

กระตุน้เศรษฐกจิ



คลองสวยน้ าใส

“คลองหลอด”



“คลองสวยน้ าใส”

“คลองผดุงกรุงเกษม”

ใหบ้ริการเรือพลงังานไฟฟา้

ปัจจุบนัอดตี



พัฒนาการคมนาคมทางน้ า : คลองสวยน้ าใส

“คลองมหานาค”
ปัจจุบนัอดตี



คลองสวยน้ าใส

“คลองญวน จ. นครสวรรค์”



สายไฟฟ้าลงดิน

ปัจจุบนัอดตี

ที่มาข้อมูล : การไฟฟ้านครหลวง



สายไฟฟ้าลงดิน

ปัจจุบนัอดตี

ที่มาข้อมูล : การไฟฟ้านครหลวง



สายไฟฟ้าลงดิน

ปัจจุบนัอดตี

ที่มาข้อมูล : การไฟฟ้านครหลวง



สายไฟฟ้าลงดิน

เมืองสวยและปลอดภัย
ขอเชิญไปเดินชมบ้านของเรา

ที่มาข้อมูล :
• การไฟฟ้านครหลวง
• https://www.pmdu.go.th/move-wire-to-

underground/



สวนลอยฟ้า “เจ้าพระยา”

NEW LANDMARK ปักหมุดจุด CHECK-IN



สร้าง
โอกาส
งาน
รายได้



แก้ปัญหาคนไร้รัฐ
โดยก าหนดสถานะ (ให้สัญชาติไทย) ให้แก่กลุ่มนักเรียนท่ีเกิดในประเทศไทย

กลุ่มนักเรียน
ในสถานศึกษาท่ัวประเทศ

71,494
คน

65,552
คน

5,942
คน

ตรวจสอบ
คุณสมบตัแิลว้

ยังไม่ตรวจสอบ

มีคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติไม่อยู่ในพ้ืนท่ี

ยืน่ค าร้องแลว้

ยังไม่ยืน่
ค าร้อง

อนุมัติ
ได้สญัชาติไทยแลว้

อยู่ระหวา่งด าเนินการ

31,189
คน

23,743
คน

10,620
คน

25,403
คน

5,786
คน

798
คน

24,605
คน

“ดูแลทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย”



BCG Economy : โมเดลขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย

ความมัน่คง
ด้านอาหาร C G

B

ความมัน่คง
ด้านสาธารณสุข

ความมัน่คง
ด้านพลงังาน หลกัประกนั

การมงีานท า

ความยัง่ยนืของธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม



ขับเคล่ือนภาคการเกษตรอย่างมีเป้าหมายและบูรณาการ

ศูนยก์ลาง

ยางพาราโลก 
ศูนยก์ลาง

สมุนไพรอาเซียน
ครัว

ฮาลาลโลก



การจัดสรรท่ีดินท ากินให้กับเกษตรกร



ประกันรายได้เกษตรกร

• ข้าว

• ยางพารา

• มันส าปะหลัง

• ปาล์มน้ ามัน

• ข้าวโพด



พัฒนาการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

• Smart Farmer

• Agrimap

• จัดต้ังศูนย์เกษตรอัจฉริยะท่ัวประเทศ

• Young Entrepreneur



สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร

แผ่นยางครอบแบริเออร์และหลักน าทางจากยางพารา



ไม้มีค่า
58 ชนิด

• ได้เงิน

• ได้ป่า

• ได้แหล่งน้ า

• ได้อากาศบริสุทธ์ิ

ประชาชนสามารถ 

ปลูก - ตัด - ขาย “ไม้มีค่า” 

ในท่ีดินตนเองได้

และเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน



thaitrade.com



รัฐบาลเดินหน้าขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ

อย่างไม่หยุดย้ังตามยุทธศาสตร์ชาติ

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

การพัฒนาระบบสาธารณสุข

การมรีะบบการศกึษาอาชวีศกึษา      

ที่เชือ่มโยงกบังานใน EEC

โครงการ

รถไฟความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบิน

โครงการพัฒนา

ท่าเรืออตุสาหกรรม
มาบตาพุดระยะท่ี 3

โครงการพัฒนา

สนามบนิอูต่ะเภา
และเมอืงการบนิ

ภาคตะวันออก 

เนน้การจ้างงานคนในพืน้ที่



การประกอบกิจการใน EEC ปี 61-63

โรงงานแจ้งเร่ิมประกอบกิจการ

1,816
โรงงาน

เกิดการจ้างงาน

104,480
คน

2561 2562 2563

นอกนิคมฯ 545 523 568

ในนิคมฯ 35 40 105
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ยกระดับรายได้ของชุมชนฐานรากเศรษฐกิจ



รถไฟฟ้า



รถไฟฟ้า



รถไฟฟ้า



รัฐบาลมุง่ใหค้วามส าคญักบั

การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน

ภาคเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม

การคา้และการลงทนุ

การทอ่งเทีย่วและบริการ

การผลติทีม่มีลูคา่สูง

ในสาขาเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศ 



โดยรัฐบาลพร้อมท่ีจะ

ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมใหม่

• รับฟัง

• สนับสนุน

• ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

#รวมไทยสร้างชาติ



#รวมไทยสร้างชาติ


