
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันพุธที ่23 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 

 

 วันนี้ “หนุ่มยูโร” จะพาไปดู 10 อันดับกระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงสุดในปี 2565...

หลังจากท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3.1 

ล้านล้านบาท วาระแรกไปแล้ว... 

 สำหรับกระทรวงท่ีได้รับงบประมาณมากท่ีสุด 10 อันดับแรก ท่ีได้รับงบประมาณหลักแสน

ล้านบาทได ้แก ่ อ ันด ับท ี ่  1 กระทรวงศ ึกษาธ ิการ 332,398.6 ล ้านบาท อ ันด ับท ี ่  2 

กระทรวงมหาดไทย 316,527 ล้านบาท อันดับที่ 3 กระทรวงการคลัง 273,941.3 ล้านบาท 

อันดับท่ี 4 กระทรวงกลาโหม 203,282 ล้านบาท อันดับท่ี 5 ทุนหมุนเวียน 195,397.9 ล้านบาท 

อันดับท่ี 6 กระทรวงคมนาคม 175,858.7 ล้านบาท อันดับท่ี 7 กระทรวงสาธารณสุข 153,940.5 

ล้านบาท อันดับที่ 8 รัฐวิสาหกิจ 130,586.4 ล้านบาท อันดับที่ 9 กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 124,182.8 ล้านบาท อันดับที่ 10 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 

122,729.9 ล้านบาท และอันดับท่ี 11 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 110,126.5 ล้านบาท... 

 ส่วนอันดับที่ได้รับงบประมาณลดหลั่นกันลงไป ได้แก่ อันดับที่ 12องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (อปท.) 78,305.1 ล้านบาท อันดับท่ี 13กระทรวงแรงงาน 49,742.8 ล้านบาท อันดับท่ี 

14 สำนักนายกรัฐมนตรี 34,017.3 ล้านบาท อันดับที่ 15 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 28,325.5 ล้านบาท อันดับที่ 16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ 24,664.8 ล้านบาท... 

 อันดับที ่ 17 กระทรวงยุติธรรม 24,321.3 ล้านบาท อันดับที ่ 18หน่วยงานของศาล 

22,947.8 ล้านบาท อันดับที่ 19 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 18,468.6 ล้าน

บาท อันดับที่ 20 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,411 ล้านบาท อันดับที่ 21 ส่วนราชการในพระองค์ 

8,761.4 ล้านบาท อันดับที่ 22 สภากาชาดไทย 8,265.4 ล้านบาท อันดับที่ 23 หน่วยงานของ

รัฐสภา 8,208.1 ล้านบาทอันดับที่ 24 กระทรวงต่างประเทศ 7,618.7 ล้านบาท อันดับที่ 25 

กระทรวงวัฒนธรรม 7,104.4 ล้านบาท อันดับที่ 26 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

6,979.1 ล้านบาท... 

 อันดับท่ี 27 กระทรวงพาณิชย์ 6,523.3 ล้านบาท อันดับท่ี 28กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา 5,164.6 ล้านบาท อันดับที่ 29 กระทรวงอุตสาหกรรม 4,380.1 ล้านบาท อันดับที่ 30 

กระทรวงพลังงาน 2,717.5ล้านบาท และอันดับท่ี 31 หน่วยงานอื่นของรัฐ 479 ล้านบาท 

 ขณะท่ีงบกลาง (11 รายการ) ได้รับงบประมาณ จำนวน 571,047.3 ล้านบาท โดยงบกลาง

ในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ซึ่งเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี มีจำนวน 8.9 

หมื่นล้านบาท...เรามาจับตาดูการใช้งบประมาณของแต่ละกระทรวงกันว่าจะคุ้มค่ากับภาษีท่ี

ประชาชนจ่ายไปหรือไม่... โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้การบริหารของท่าน รมว.เฉลิมชัย 

ศรีอ่อน เลขาฯพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง “หนุ่มยูโร” อยู่ในแวดวงการเกษตรฯและถือว่ากระทรวง

ลุยเกษตรสุดเขตทั่วไทย : 10อันดับกระทรวง ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดปี’65 



เกษตรฯใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน จะใช้งบประมาณทุกบาท ทุกสตางค์ตามที่ได้แจงไว้หรือไม่...

โปรดจับตาดู...พลัน... 

 

 

 แม้ว่าในขณะนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว แต่พบว่าในหลายพื้นที่ยังคงมีปัญหา

ภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรเป็นอย่างมาก กรมฝน

หลวงฯ จึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงร่วมกับเหล่า

ทัพอย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นท่ีประสบปัญหาดังกล่าว 

 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้

ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่าในหลายพื้นท่ียังมี

ฝนตกน ้อย หร ือ เก ิดภาวะฝนท ิ ้ งช ่วง โดยเฉพาะในพ ื ้นท ี ่ภาคเหน ือตอนล ่าง ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พื้นท่ีลุ่มเจ้าพระยา และภาคใต้ตอนบนบางส่วน ประกอบกับน้ำใน

ระบบชลประทานบางพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะที่น้ำต้นทุนในแหล่งกักเก็บน้ำ

ต่างๆ ก็ยังมีปริมาณน้ำน้อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษในพื้นที่ดังกล่าวเป็น

อย่างมาก โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนปฏิบัติการท่ีจะ

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ภายใต้ความร่วมมือจากกองทัพอากาศและกองทัพบก ท่ี

สนับสนุนทั้งด้านอากาศยานและกำลังพล โดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงกระจายทั่วประเทศ 

13 หน่วย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นท่ีการเกษตรที่ประสบปัญหาฝนท้ิงช่วง และเติมน้ำใน

อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% เพื่อที่จะได้เป็นน้ำต้นทุนในการไว้ใช้ทำการเกษตรต่อไป 

ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 13 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ 3 หน่วย ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ตาก และพิษณุโลก ภาคกลาง 2 หน่วยท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 หน่วย ที่จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ และนครราชสีมา ภาคตะวันออก 1 หน่วย ท่ี

จังหวัดสระแก้ว ภาคใต้ 3 หน่วย ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยทั้ง 13 

หน่วย เป็นอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 22 ลำ ของกองทัพอากาศ 4 

ลำและของกองทัพบกจำนวน 1 ลำ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะติดตามข้อมูลเงื่อนไข

ของสภาพอากาศเป็นประจำทุกวัน หากวันไหนสภาพอากาศเหมาะสมก็จะขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง 

โดยใช้ฐานข้อมูลทั้งจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครฝนหลวงและ

เกษตรกร ที่แจ้งมายังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยตรง และแจ้งผ่านการไลฟ์สดทาง 

Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตรช่วงเวลา 10.30 น. เป็นประจำทุกวัน ซึ่งขณะนี้มี

เกษตรกรแจ้งมามากกว่า 400 ราย จาก 50 กว่าจังหวัด ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำ

ข้อมูลเหล่านี้มาจัดลำดับความสำคัญวางแผนในการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวัน 

 “โดยที่ผ่านมา การปฏิบัติการฝนหลวงถือว่าได้ผลสัมฤทธิ์ 90% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

แต่อย่างไรก็ตาม ทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก็ยังคงเฝ้าระวังและเตรียมแผนปฏิบัติการ

ฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรโดยไม่มีวันหยุดราชการ กรม

ฝนหลวงและการบินเกษตรจะยังคงติดตามสภาพอากาศตลอดท้ังวันและทุกวัน หากสภาพอากาศ 

มีการเปลี ่ยนแปลงและเข้าเงื ่อนไขการปฏิบัต ิการฝนหลวง ก็จะขึ ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง

ลุยเกษตรสุดเขตทั่วไทย : 10อันดับกระทรวง ที่ได้รับงบประมาณสูงสุดปี’65 



ช่วยเหลือพื้นท่ีเป้าหมายทันที ซึ่งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 13 หน่วย ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์

สำคัญของการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละภาค 

 ดังนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกร เชื่อมั่นได้ว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยพี่น้อง

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรม

ฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter 

Instagram Line Official Account : @drraa_prและหมายเลขโทรศัพท์ 0-2109-5100 ซึ ่งจะมี

เจ้าหน้าท่ีของกรมฝนหลวงฯ ค่อยรับเรื่องและประสานกับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรได้ทันที” 

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ฝากท้ิงท้าย 


