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ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทคบำงนำ กรุงเทพฯ

ขับเคลือ่ นประเทศสู่การเป็ น “ประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว”
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Top Cities (percent to GDP)
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GPP Scale
มากกว่า 1,000,000 ล้านบาท
500,000 – 1,000,000 ล้านบาท
300,000 – 500,000 ล้านบาท
100,000 – 300,000 ล้านบาท
70,000 – 100,000 ล้านบาท
40,000 – 70,000 ล้านบาท
10,000 – 40,000 ล้านบาท

21,437
บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. ความมัน่ คง
มีความสามารถป้ องกันภัย
คุกคามจากภายนอก

6. ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ

2. การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน
รายได้สูง
GDP ขยาย 5-6%

บริการประชาน Digital Service

5. คุณภาพ
ชีวิตเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ลดปล่อยก๊าซเรือ่ นกระจก
เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว

3. เสริมสร้าง
ศักยภาพคน
มีความสามารถเรียนรู้ตลอดชีวติ

4. เสมอภาคและ
เท่าเทียมทางสังคม

ลดความเหลือ่ มล้าทางสังคม

“Big Data ผู ม้ รี ายได้นอ้ ย” ลดความเหลือ่ มล้า
โครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560

11.4
ล้านคน
ผู ไ้ ด้รบั บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
200 – 300 บาท/เดือน
ค่าก๊าซหุงต้ม
45 บาท/ 3 เดือน
ค่า บขส
500 บาท/ เดือน

41 พันล้านบาท

การใช้จา่ ย ณ ร้านค้าทีร่ บั บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

217.6 ล้านบาท

การใช้จา่ ย ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย

จานวนผู ผ้ า่ นเกณฑ์
300,000 – 600,000 คน
100,000 – 300,000 คน
70,000 – 100,000 คน
40,000 – 70,000 คน
น้อยกว่า 40,000 คน

ค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า
500 บาท/ เดือน

111.7 ล้านบาท
6.3 ล้านบาท
การใช้จา่ ย ณ บขส

การใช้จา่ ย ณ BTS

* ผลการใช้จา่ ยผ่านบัตรฯ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2561

Digital Service “National e – Payment”
1. PromptPay
จ่ายเงินอุดหนุน
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่าน

44 ล้าน ID

Promptpay

4. e – Payment
ภาครัฐ

70%
ใช้

Thailand
National
e - Payment

532,000

ของผู้รับคืนเงินภาษี

PrompPay

2. การใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์

3. e – Tax
e - Document

เครือ่ ง EDC

Digital Payment in Thailand

สาขาธนาคาร

บัตร ATM

บัตรเดบิต

6,770 สาขา

8.7 ล้านใบ

53.1 ล้านใบ

เครื่องรับชาระบัตร

711,221 เครื่อง

บัตรเครดิต

20.3 ล้านใบ

บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์

53.2 ล้านบัญชี
ข้อมูล ปี 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย
ยกเว้น สาขาธนาคารเป็นข้อมูล ณ สิงหาคม 2561

