
 สรุปขาวประจําในวันท่ี  1 ม.ิย. 65 
สื่อส่ิงพิมพ  
- ภาพขาว รักษพงไพร  (แนวหนา  1 ม.ิย. 65  หนา 7) 
- ย้ําใชซอฟตเพาเวอรเพิ่มมูลคาอุทยาน  (ไทยรัฐ  1 ม.ิย. 65  หนา 7) 
- คอลัมน ตรีศูล... วันสิ่งแวดลอมโลก  (เดลินิวส  2 ม.ิย. 65  หนา 5) 
  
สื่อออนไลน 
- ‘นายกฯประยุทธ’ เชิญชวนคนไทยปลูกปา เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวพาไทยบรรลุเปาหลายลดโลกรอน  (บางกอกทูเดย  
31 พ.ค. 65) 
-  งบประมาณ 2566 : เปด 10 กระทรวง ไดเงินมากที่สุด  (ประชาชาติธุรกิจ  31 พ.ค. 65) 
https://www.prachachat.net/politics/news-943332 
- เริ่มแลว ‘บิ๊กตู’ เสนอราง พ.ร.บ. งบประมาณป 2566 ตอสภาฯ วงเงิน 3018 ลานลาน  (ไทยโพสต  31 พ.ค. 
65)  https://www.thaipost.net/hi-light/152088/ 
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นายกรฐัมนตรี ชวนคนไทยร่วมปลูกตน้ไมช้่วยกันเพิมพืนทีสีเขียวให้กับประเทศ ดา้น รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม รัฐมนตรีหัวใจสีเขียว ร่วมเชิญชวนปลูกป่า เพือให้บรรลุเป้า

หมายความเป็นกลางทางคารบ์อน ปี ค.ศ. 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ปี ค.ศ. 2065 

มอบหมายกรมป่าไม”้ แจกกลา้ไมเ้ต็มอตัรา พรอ้มยาํรบัไดเ้ลยทีศนูยเ์พาะชาํใกลบ้า้น 

ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี และแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการพฒันาทียงัยืน ควบคูก่บัการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน โดยเฉพาะ

การผลกัดนัใหมี้ทรพัยากรธรรมชาติและคณุภาพสิงแวดลอ้มอย่างยงัยืน ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายนโยบายป่าไม้

แหง่ชาติ และแผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี เรืองการเพิมพืนทีสีเขียวทกุประเภทใหไ้ดร้อ้ยละ 55 ภายในปีพ.ศ. 2580 

อีกทงั นายกรฐัมนตรี ไดก้ล่าวถอ้ยแถลงแสดงเจตนารมณข์องประเทศไทย ต่อทีประชมุรฐัภาคีกรอบอนุสญัญา

สหประชาชาติว่า ดว้ยการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที 26 (COP 26) ทีจะยกระดบัการแกไ้ขปัญหา

ภูมิอากาศอย่างเต็มทีและทุกวิถีทาง ทีจะทําให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคารบ์อน           

หรือ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์หรือ Net 

Zero Greenhouse Gas Emission ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ได้

ดาํเนินการสนองตามนโยบายดงักล่าว ในเรืองคนสามารถอยู่รว่มกับป่า และช่วยกนัอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้โดย



การสรา้งจิตสาํนึกให้ประชาชนให้ความสาํคัญกับการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เกิดความ

รว่มมือของประชาชนทกุภาคส่วน และสิงทีทกุคนสามารถรว่มกนัส่งเสริมใหท้รพัยากรธรรมชาติ โดยสิงแวดลอ้มมี

ความยงัยืนไดอ้ยา่งง่าย ๆ คือ การปลกูตน้ไม ้ซงึ ทส. พรอ้มใหก้ารสนบัสนนุเต็มที ตามนโยบาย ปี 2565 “ทส. ยก

กาํลงัเอ็กซ”์ ปีแห่งการปรบัตวั และฟืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือมุ่งสู่วิสัยทัศน ์“ประชาชนมี

คณุภาพชีวิตทีดี ตามแนววิถีใหม ่ภายใตท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิงแวดลอ้มทียงัยืน” 

“ซึ่งไดมอบหมายใหกรมปาไมเปนหนวยงานหลัก ดําเนินการแจกจายกลาไมใหกับประชาชนทั่วประเทศ มุงสูความเปน
กลางทางคารบอน (Carbon Neutrality) การดูดกลับกาซเรือนกระจก ในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดิน นับมี
ความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งกรมปาไม ไดดําเนินมาตรการที่สําคัญประกอบดวย หนึ่ง การปลูกและฟนฟูปาธรรมชาติ ใน
พ้ืนที่ตาง ๆ เชน ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ คทช. (ลุมน้ํา 1,2) ปาชุมชน ปาอนุรักษ และปาชายเลน เปนตน สอง การ

สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ ไดแก พ้ืนที่ ค.ท.ช. (ลุมน้ํา 3,4,5) พ้ืนที่ปาไมถาวร พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ในเขตปาสงวน
แหงชาติ และพ้ืนที่เอกชนที่ดินกรรมสทิธิ์ และสาม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท รวมถึงมาตรการปองกัน
การบุกรุกพื้นที่ปาและการปองกันการเผาปา ซึ่งจะชวยเพ่ิมการดูดกลับกาซเรือนกระจกจากศักยภาพที่มีอยูในปจจุบัน 

ไดถึง 120 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน จัดทําโครงการปลูกปาเพ่ืออนุรักษ ฟนฟู ปาตนน้ํา ปาชายเลน และปองกันไฟปา เพ่ือแกปญหาภัย
แลงและการเสื่อมสภาพของปา โดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมีการดําเนินการให

ครอบคลุมในพ้ืนที่ปาตนน้ํา ปาชายเลน ปาพรุ และในที่ดินของรัฐประเภทอ่ืนๆ เพื่อเปนการฟนฟูปาตนน้ําใหกลับคืน
ความอุดมสมบูรณ”  สําหรับประชาชนที่มีความสนใจ และตองการเปนสวนหนึ่งในการนําประเทศไทยมุงสูความเปน
กลางทางคารบอนใหสําเร็จ สามารถรวมกันปลูกตนไม โดยสามารถติดตอขอรับกลาไม ไดที่สวนกลาง ณ กรมปาไม 

สํานักสงเสริมการปลูกปา สวนผลิตกลาไม โทร.02-561-4292 ถึง 3 ตอ 5551 หรือในสวนภูมิภาคสามารถรับ
กลาไม ไดที่ศนูยหรือสถานีเพาะชํากลาไมในสังกัดกรมปาไมทั่วประเทศ 
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31 พ.ค.2565- การประชุมสภาผูแทนราษฎร เพ่ือพิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 วงเงิน 3.18 ลานลาน 
เริ่มตนขึ้นแลวเมื่อเวลา 10.00 น. โดยพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี อภิปรายเสนอรางพ.ร.บ.ตอสภา
ผูแทนฯ 

รายละเอียดงบประมาณที่กระทรวง ทบวง กรม ไดรับมีดังนี้ 

งบกลาง จํานวน 590,470,000,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากงบป 2565 จํานวน 3,060,663,100 บาท 

สํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยงานในกํากับ จํานวน 22,652,526,700 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 
1,608,094,500 บาท 

กระทรวงกลาโหม จํานวน 88,166,019,700 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 4,587,259,300 บาท 

กระทรวงการคลัง จํานวน 10,497,305,500 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 451,491,600 บาท 

กระทรวงการตางประเทศ จํานวน 3,763,172,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 18,229,700 บาท 

ผารางงบฯ ป 66 วงเงิน 3.18 ลานลาน หนวยงานไหนไดมากที่สุด เช็คที่นี!่ 



กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จํานวน 3,054,859,600 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 219,565,900 
บาท 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํานวน 21,370,170,800 บาท ลดลงจากงบป 2565 
จํานวน40,963,000 บาท 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 45,632,771,500 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 
จํานวน513,451,200 บาท 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 60,365,691,100 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 
25,680,766,500 บาท 

กระทรวงคมนาคม จํานวน 58,064,862,600 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 910,447,500 บาท 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 3,751,986,500 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 
69,315,000 บาท 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 13,633,039,100 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 
2,397,325,500 บาท 

กระทรวงพลังงาน จํานวน 1,866,966,200 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 6,163,100 บาท 

กระทรวงพาณิชย จํานวน 3,661,736,600 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 59,931,300 บาท 

กระทรวงมหาดไทย จํานวน 269,145,884,900 บาท เพ่ิมขึ้นจากงบป 2565 จํานวน 9,552,006,400 บาท 

กระทรวงยุติธรรม จํานวน 12,467,180,500 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 663,696,700 บาท 

กระทรวงแรงงาน จํานวน 50,308,420,200 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 4,584,992,200 บาท 

กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 4,223,741,500 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 64,628,700 บาท 

กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 121,186,778,200 บาท เพ่ิมข้ึนจากงบป 2565 จํานวน 3,259,138,700 บาท 

กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 37,219,392,200 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 323,844,700 บาท 

กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 1,673,857,100 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 454,441,000 บาท 

สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงและหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
จํานวน 36,113,927,200 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 1,189,135,500 บาท 

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 618,517,100 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 
358,500 บาท 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 700,926,100 บาท 
ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 94,555,500 บาท 

สวนราชการในพระองค จํานวน 8,611,669,600 บาท ลดลงจากงบป 2565 จํานวน 149,721,200 บาท 

 



 

 

 

เปดรายละเอียด กระทรวงใด-หนวยงานใด ไดรับการจัดสรรงบประมาณในรางพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มากที่สุด 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผูสื่อขาวรายงานวา สภาผูแทนราษฎร เริ่มเปดอภิปรายรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2565 วงเงนิกวา 3.185 ลานลานบาท กําหนดพิจารณา 3 วัน คือตั้งแตวันที่ 31 
พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2565 กอนที่จะลงมติ จาก ส.ส.ในสภาดวยจํานวน ส.ส.ที่มีอยู 476 คน ฝายรัฐบาลมี 268 
คน ฝายคานมี 208 คน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2566 จํานวน 3,185,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 85,000 ลานบาท จาก
ปงบประมาณ พ.ศ 2565 หรือ เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.74 โดยวงเงินงบประมาณดังกลาว คิดเปนสัดสวนรอยละ 17.79 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) 

 งบประมาณรายจาย อยูที่ 2,396,942.2 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 23,932.7 
ลานบาท 

 รายจายเพ่ือชดใชเงนิคงคลัง ไมมีรายการที่ตองเสนอตั้งงบประมาณ (ป 2565 ตั้งไวจํานวน 596.7 ลานบาท) 



 รายจายเพ่ือชดใชเงนิทุนสํารองจาย ไมมีรายการที่ตองเสนอตั้งงบประมาณ (ป 2565 ตั้งไวจํานวน 24,978.6 
ลานบาท) 

 รายจายลงทุน กําหนดไวเปนจํานวน 695,077.4 ลานบาท กําหนดไวเปนจํานวน 695,077.4 ลานบาท 

 รายจายชําระคืนตนเงินกู ไดจัดสรรไวเปนจํานวน 100,000 ลานบาท เทากับ ปงบประมาณ 2565 

 

6 กลุมงบประมาณ 

จําแนกตามกลุมงบประมาณรายจาย เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย 

1.  

1. งบประมาณรายจายงบกลาง กําหนดไวเปนจํานวน 590,470.0 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 
18.6 ของวงเงินงบประมาณ 

2. งบประมาณรายจายของหนวยรบังบประมาณ กําหนดไวเปนจํานวน 1,090,329.6 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 34.2 ของวงเงินงบประมาณ 

3. งบประมาณรายจายบูรณาการ กําหนดไวเปนจํานวน 218,477.7 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 
6.9 ของวงเงนิงบประมาณ 

4. งบประมาณรายจายบุคลากร กําหนดไวเปนจํานวน 772,119.1 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 
24.2 ของวงเงินงบประมาณ 

5. งบประมาณ รายจายสําหรับทุนหมุนเวียน กําหนดไวเปนจํานวน 206,985.6 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 6.5 ของวงเงนิงบประมาณ 

6. งบประมาณรายจายเพ่ือการชําระหนี้ภาครัฐ กําหนดไวเปนจํานวน 306,618.0 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 9.6 ของวงเงนิงบประมาณ 

แบงตาม 6 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินทั้ง 3,185,000.0  ลานบาท 
ประกอบดวยแผนงานรวม 61 แผนงาน เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนมีความสุข ประเทศ มีความมั่นคงในทุกมิติ ทุก
ระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ดังนี้ 

 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง จํานวน 296,003.6 ลานบาท รอยละ 9.3 ของวงเงินงบประมาณ 

2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน จํานวน 396,125.5 ลานบาท รอยละ 12.4 ของวงเงนิ
งบประมาณ 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จํานวน 549,514.0 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 17.2 ของวงเงินงบประมาณ 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จํานวน 759,861.3 ลานบาท รอยละ 23.9 
ของวงเงินงบประมาณ 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จํานวน 122,964.9 ลานบาท 
รอยละ 3.9 ของวงเงนิงบประมาณ 



6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จํานวน 658,012.7 ลานบาท รอย
ละ 20.7 ของวงเงนิงบประมาณ 

กระทรวง-หนวยงาน ไดงบประมาณเทาไร 

งบประมาณ จํานวน 3,185,000 ลานบาท รัฐไดจําแนกตามกระทรวง และหนวยงาน จํานวน 32 หนวยงาน โดยมี
กระทรวงที่ไดรับการจัดสรรงบเกินแสนลานบาท คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรียงจากหนวยงานมากที่สุดไปนอย ดังนี ้  งบกลาง จํานวน 590,470.0 
ลานบาท รอยละ 18.5 ของวงเงินงบประมาณ 

1. กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 325,900.2 ลานบาท รอยละ 10.2 ของวงเงินงบประมาณ 

2. กระทรวงมหาดไทย จํานวน 325,578.9 ลานบาท รอยละ 10.2 ของวงเงนิงบประมาณ 

3. กระทรวงการคลัง จํานวน 285,230.4 ลานบาท รอยละ 9.0 ของวงเงนิงบประมาณ 

4. ทุนหมุนเวียน จํานวน 206,985.6 ลานบาท รอยละ 6.5 ของวงเงินงบประมาณ 

5. กระทรวงกลาโหม จํานวน 197,292.7 ลานบาท รอยละ 6.2 ของวงเงินงบประมาณ 

6. กระทรวงคมนาคม จํานวน 180,502.0 ลานบาท รอยละ 5.7 ของวงเงนิงบประมาณ 

7. รัฐวิสาหกิจ จํานวน 162,989.7 ลานบาท รอยละ 5.1 ของวงเงนิงบประมาณ 

8. กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 156,408.7 ลานบาท รอยละ 4.9 ของวงเงินงบประมาณ 

9. กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 126,067.1 ลานบาท รอยละ 4.0 ของวงเงนิงบประมาณ 

10. สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหนวยงานภายใตการ
ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จํานวน 125,257.9 ลานบาท รอยละ 3.9 ของวงเงินงบประมาณ 

11. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 124,748.2 ลานบาท รอยละ 3.9 
ของวงเงินงบประมาณ 

12. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 81,180.3 ลานบาท รอยละ 2.5 ของวงเงินงบประมาณ 

13. กระทรวงแรงงาน จํานวน 54,338.5 ลานบาท รอยละ 1.7 ของวงเงินงบประมาณ 

14. สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 32,477.8 ลานบาท รอยละ 1 ของวงเงินงบประมาณ 

15. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 30,638.6 ลานบาท คิดเปน 1.0 ของวงเงิน
งบประมาณ 

16. กระทรวงยุติธรรม จํานวน 24,693.9 ลานบาท รอยละ 0.8 ของวงเงินงบประมาณ 

17. กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย จํานวน 24,626.9 ลานบาท รอยละ 0.8 ของ
วงเงินงบประมาณ 

18. หนวยงานของศาล จํานวน 22,959.5 ลานบาท รอยละ 0.7 ของวงเงินงบประมาณ 

19. จังหวัดและกลุมจังหวัด จํานวน 21,727.7 ลานบาท รอยละ 0.7 ของวงเงินงบประมาณ 

20. หนวยงานขององคกรอิสระและองคกรอัยการ จํานวน 19,085.0 ลานบาท รอยละ 0.6 ของวงเงิน
งบประมาณ 

21. สภากาชาดไทย จํานวน 8,854.0 ลานบาท รอยละ 0.3 ของวงเงนิงบประมาณ 



22. สวนราชการในพระองค จํานวน 8,611.7 ลานบาท รอยละ 0.3 ของวงเงินงบประมาณ 

23. หนวยงานของรัฐสภา จํานวน 7,752.2 ลานบาท รอยละ 0.3 ของวงเงินงบประมาณ 

24. กระทรวงการตางประเทศ จํานวน 7,556.5 ลานบาท รอยละ 0.2 ของวงเงินงบประมาณ 

25. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จํานวน 6,822.1 ลานบาท รอยละ 0.2 ของวงเงิน
งบประมาณ 

26. กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 6,748.0 ลานบาท รอยละ 0.2 ของวงเงินงบประมาณ 

27. กระทรวงพาณิชย จํานวน 6,489.5 ลานบาท รอยละ 0.2 ของวงเงินงบประมาณ 

28. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จํานวน 5,330.8 ลานบาท รอยละ 0.2 ของวงเงินงบประมาณ 

29. กระทรวงอุตสาหกรรม จํานวน 4,490.8 ลานบาท รอยละ 0.1 ของวงเงินงบประมาณ 

30. กระทรวงพลังงาน จํานวน 2,707.4 ลานบาท รอยละ 0.1 ของวงเงินงบประมาณ 

31. หนวยงานอื่นของรัฐ จํานวน 477.4 ลานบาท รอยละ 0.01 ของวงเงินงบประมาณ 

ขณะที่ รายจายเพื่อชดใชเงินคงคลัง และรายจายเพื่อชดใชเงินทนุสํารองจาย ในรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดตัดงบประมาณในสวนนี้ออกไป 

10 กระทรวง ไดเงินมากท่ีสุด 

1. กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 325,900.2 ลานบาท รอยละ 10.2 ของวงเงินงบประมาณ ลดลงจากป
กอน -4,526.4 ลานบา หรือ รอยละ -1.4  ของวงเงินงบประมาณ 

2. กระทรวงมหาดไทย จํานวน 325,578.9 ลานบาท รอยละ 10.2 ของวงเงนิงบประมาณ เพ่ิมข้ึนจาก
ปกอน 10,065.8 ลานบาท รอยละ 3.2  ของวงเงินงบประมาณ  

3. กระทรวงการคลัง จํานวน 285,230.4 ลานบาท รอยละ 9.0 ของวงเงินงบประมาณ เพ่ิมขึ้นจากป
กอน 11,627.6 ลานบาท รอยละ 4.2 ของวงเงินงบประมาณ  

4. กระทรวงกลาโหม จํานวน 197,292.7 ลานบาท รอยละ 6.2 ของวงเงินงบประมาณ ลดลงจากเดิม -
4,373.7 ลานบาท รอยละ -2.2 ของวงเงินงบประมาณ  

5. กระทรวงคมนาคม จํานวน 180,502.0 ลานบาท รอยละ 5.7 ของวงเงนิงบประมาณ เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
7,337.7 ลานบาท รอยละ 4.2 ของวงเงินงบประมาณ  

6. กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 156,408.7 ลานบาท รอยละ 4.9 ของวงเงนิงบประมาณ เพ่ิมจากเดิม 
2,379.4 ลานบาท รอยละ 1.5 ของวงเงินงบประมาณ  

7.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวน 126,067.1 ลานบาท รอยละ 4.0 ของวงเงินงบประมาณ 
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 16,214.5 ลานบาท รอยละ 14.8 ของวงเงินงบประมาณ 

8. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จํานวน 124,748.2 ลานบาท รอยละ 3.9 
ของวงเงินงบประมาณ เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1,301.6 ลานบาท รอยละ 1.1 ของวงเงนิงบประมาณ 

9. กระทรวงแรงงานจํานวน 54,338.5 ลานบาท รอยละ 1.7 ของวงเงนิงบประมาณ เพ่ิมข้ึนจากเดิม 
4,636.6 ลานบาท รอยละ 9.3 ของวงเงินงบประมาณ 

10. สํานักนายกรัฐมนตรีจํานวน 32,477.8 ลานบาท รอยละ 1 ของวงเงนิงบประมาณ เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
464 ลานบาท รอยละ 1.5 ของวงเงินงบประมาณ 

 



4 พรรครวม งบเพิ่มทุกกระทรวง 

อยางไรก็ตาม กระทรวงที่มีพรรครวมรัฐบาล ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการท้ัง 8 กระทรวง จาก 4 คอื พรรคภูมิใจไทย
ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูลนั่งหัวหนาพรรค พรรคประชาธิปตย ที่มีนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏนั่งหัวหนาพรรค 
พรรคชาติไทยพัฒนา ที่มี นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เปนหัวพรรค และมีนายวราวุธ ศิลปอาชา นั่งเปนรัฐมนตรี 
รวมถึงพรรครวมพลัง (รวมพลังประชาชาติไทย) เดิม ที่มีนาย เอนก เหลาธรรมทัศน เปนหัวหนาพรรค 

พรรคภูมิใจไทย ที่กํากับดูแล 3 กระทรวงไดแก กระทรวงคมนาคม เพ่ิมขึ้น 4.2% จากป 2565 กระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ิมขึ้น 1.5% จากป 2565 และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพ่ิมขึ้น 4.7% จากงบป 2565 

ขณะที่ พรรคประชาธิปตย ที่กํากับดูแล 3 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ิมขึ้น 14.8% จากป 2565 
กระทรวงพาณิชย เพิ่มขึ้น 2.3% จากป 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 24,626,9 ลาน
บาท 

สวนพรรคชาติไทยพัฒนา กํากับดูแล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 30,638.6 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 9% 
จากงบป 2565 เชนเดียวกับพรรครวมพลัง (รวมพลังประชาชาติไทยเดิม) ที่กํากับดูแล กระทรวงการอุดมศกึษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 124,748.2 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1.1% จากงบป 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


