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ขอมูลทั่วไป
  
พ�้นที่:    801,150 ตร.กม. (ประเทศไทยมีพ�้นที่ 513,120 ตร.กม.)
เมืองหลวง:   นครซิดนีย 
ชนพ�้นเมือง:   ชาวอะบอร�จิน 
ประชากร:   8.1 ลานคน
ความหนาแนนของประชากร:  10.10 คน ตอ 1 ตร.กม. 
คนไทยในรัฐนิวเซาทเวลส:  31,663 คน (จากการสำรวจสำมะโนประชากรป 2021) 
   คิดเปน 38% ของจำนวนคนไทยในออสเตรเลีย ซึ่งมี 81,740 คน

ศาสนา:    คร�สต  ไมมีศาสนา 
ผูสำเร็จราชการ:   นาง Margaret Beazley AC KC (ตั้งแต 2 พ.ค. 2019) 
มุขมนตร�:    นาย Dominic Perottet (ตั้งแต 5 ต.ค. 2021)



ขอมูลเศรษฐกิจ
GSP (ผลผลิตมวลรวมของรัฐ):  697,364 ลานดอลลารออสเตรเลีย 
GSP Growth:   เพ�่มข�้นรอยละ 1.8 จากป 2021
GSP Per Capita:   78,696 ดอลลารออสเตรเลีย 
                  (ของไทย 9,934.96 ดอลลารออสเตรเลีย)
อัตราการวางงาน:   รอยละ 4.9 (ขอมูล ณ เดือน ธ.ค. 2022)
ทรัพยากรที่สำคัญ:   ถานหิน ทองแดง ทองคำ เง�น ตะกั่ว สังกะสี โคบอลต ลิเทียม 
อุตสาหกรรมหลัก:   1. ธุรกิจดานบร�การ (บร�การภาคการเง�น อสังหาร�มทรัพย 
   สื่อและการสื่อสาร) 2. ธุรกิจกอสราง 
   3. อุตสาหกรรมการผลิต 4. ธุรกิจดานสุขภาพ 
     5. ธุรกิจดานการศึกษา                                                         
สินคาสงออกที่สำคัญ:  ถานหิน ทอง ขาวสาลี อะลูมิเนียม ปโตรเลียมดิบ เนื้อวัว 
   เนื้อสัตว อุปกรณการแพทย 
ตลาดสงออกที่สำคัญ:  ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน จีน สหรัฐอเมร�กา
สินคานำเขาที่สำคัญ :  ชิ�นสวนอุปกรณการสื่อสาร ปโตรเลียมดิบ คอมพ�วเตอร 
   ยา รถยนตโดยสาร
ตลาดนำเขาที่สำคัญ :  จีน สหรัฐอเมร�กา ญี่ปุน เกาหลี เยอรมัน
จำนวนนักทองเที่ยว:  559,800 คน (สถิติป 2022)
   ประเทศหลักคือ อังกฤษ อเมร�กา นิวซีแลนด อินเดีย สิงคโปร 



1. สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย  (Royal Thai Consulate-General, Sydney)
2. สำนักงานสงเสร�มการคาในตางประเทศ สำนักงานซิดนีย (Thai Trade Centre)
3. สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย (Thailand Board of Investment)
4. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย 
    (Tourism Authority of Thailand)

หนวยงานราชการไทย
ในรัฐนิวเซาทเวลส



ธงประจำรัฐนิวเซาทเวลส
2. 

(Kookaburra)

3. 
 นกประจำรัฐนิวเซาทเวลส  

โลสัญลักษณของรัฐนิวเซาทเวลส (Coat of Arms) 
มีคำขวัญภาษาละตินวา

"Orta recens quam pura nites"  แปลความวา 
"Newly risen, how brightly you shine"

สัญลักษณประจำรัฐนิวเซาทเวลส
1.

นกคุกคาบาร�า



 

 ดอกไมประจำรัฐนิวเซาทเวลส 

(Waratah)

6. 
 สัตวประจำรัฐนิวเซาทเวลส 

ตุ�นปากเป�ด
(Platypus) 

5. 

4. 

ดอกวาราทาห�

(Black Opal)โอปอลสีดำ

 อัญมณีประจำรัฐนิวเซาทเวลส  



ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป

ื ้
รัฐนิวเซาทเวลสตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศออสเตรเลีย ร�มฝง
มหาสมุทรแปซิฟ�ก พนที ่ของรัฐ คิดเปนรอยละ 10.4 ของพ� ้นที ่ทั ้งหมดของ
ออสเตรเลีย ประชากรคิดเปนรอยละ 30 ของประชากรในออสเตรเลีย และเปนรัฐ
ที่มีประชากรอาศัยอยูหนาแนนที่สุด โดยรอยละ 64.5 ของประชากร อาศัยอยูใน
เขตนครซิดนีย เขตที่มีความหนาแนนมากที่สุดคือ Haymarket, Sydney 
อยูที ่จำนวน 18,000 คน ตอ ตร.กม. 

ลักษณะภูมิประเทศ แบงเปน 4 ลักษณะ คือ 1. พ�้นที่ชายฝง ความยาว 1,460 กม. 
2. ภูเขา 3. ที่ราบตอนกลาง เปนพ�้นที่อุดมสมบูรณ แหลงเกษตรกรรมหลักของ
รัฐ 4. ที่ราบดานตะวันตก ครอบคลุมบร�เวณ 2 ใน 3 ของรัฐ ไมคอยมีประชากร
อาศัยอยู ดินอุดมสมบูรณแตปร�มาณน้ำฝนนอย ไมมีแมน้ำไหลผาน

 
 

5. 



ประวัติ
ความเปนมา

S

Captain Cook เปนผูตั้งชื่อรัฐนิวเซาทเวลสเมื่อเดินเร�อมาพบในป 1770 ซึ่งมีลักษณะ
พ�้นที่คลายคลึงกับภูมิประเทศทางภาตใตของ Wales ถือเปนดินแดงแหงแรกที่มีการ
ตั้งถิ�นฐานของคนจากเคร�อจักรภพอังกฤษ โดยในป 1788 Lord Sydney รัฐมนตร�
วาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายให Captain Arthur Phillip นำกลุมนักโทษ
ประมาณ 850 คน และเจาหนาที่เดินทางมาตั้งถิ �นฐานใหม โดยไดเลือกที่อาวซิดนีย 
(Sydney Cove) เนื่องจากมีภูมิประเทศเหมาะสม เปนทาเร�อและมีแหลงน้ำ เปนที่ตั ้ง
รกราก ตอมานครซิดนีย ไดพัฒนาเปนทาเร�อที ่สำคัญในมหาสมุทรแปซิฟ�กใต และ
ดึงดูดใหมีผูอพยพมาตั้งรกรากมากยิ�งข�้น สวนใหญเปนชาวอังกฤษ เมืองทานครซิดนีย
ไดขยายจากการเปนเมืองทาขนถายสินคาที่สำคัญ ไปสูการเปนศูนยกลางของธุรกิจ
การเง�นและการธนาคาร



S

การเมือง
การปกครอง



  

รัฐนิวเซาทเวลสในชวงกอตั้งถือเปนรัฐหนึ่งภายใตอาณานิคมในเคร�อ

จักรภพอังกฤษในทว�ปออสเตรเลีย โดยแตละรัฐแยกเปนอิสระภายใต

การปกครองดูแลของอังกฤษ ในป 1901 ไดมีการรวมรัฐตาง ๆ เปน

เคร�อรัฐออสเตรเลีย (The Commonwealth of Australia) 

มีการบัญญัติรัฐธรรมนูญใหม ในป 1902 

ในปจจ�บันออสเตรเลียแบงการปกครองออกเปน 6 รัฐ (States) 

คือ รัฐนิวเซาทเวลส (New South Wales) รัฐว�กตอเร�ย (Victoria) 

รัฐคว�นสแลนด (Queensland) รัฐเซาทออสเตรเลีย (South Australia) 

รัฐเวสเทิรนออสเตรเลีย (Western Australia) รัฐแทสมาเนีย (Tasmania) 

และมี 2 อาณาเขต (Territories) คือ นอรทเทิรนเทรร�ทอร� (Northern Territory) 

และออสเตรเลียนแคพ�ทอลเทรร�ทอร� (Australia Capital Territory) 

ซึ ่งเปนที่ตั ้งของเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงแคนเบอรรา

 



ระบบการปกครอง
ของรัฐนิวเซาทเวลส



- ประมุขของรัฐนิวเซาทเวลส (Head of State) ไดแกผูสำเร็จราชการของรัฐ (Governor) 
แตงตั้งโดยกษัตร�ย แหงเคร�อจักรภพอังกฤษ โดยการเสนอชื่อของรัฐบาล ปจจ�บัน
คือ The Honourable Margaret Beazley AC KC  
- รัฐสภา ประกอบดวย 2 สภา คือ สภาสูง (Legislative Council) กับสภาลาง 
(Legislative Assembly) ตามแบบฉบับรัฐสภาอังกฤษ สมาชิกของทั้งสองสภาจะ
มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยพรรคใหญที ่ ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาลาง 
เปนผูจัดตั ้งคณะรัฐบาลของรัฐ
- คณะรัฐบาลมีหัวหนาคณะ เร�ยกวามุขมนตร� (Premier) ปจจ�บันคือ นายโดมินิก 
เพอรอตเท็ต (Mr. Dominic Perottet) จากพรรค Liberal Party ตั้งแต 5 ต.ค. 2021 

ตามรัฐธรรมนูญ รัฐนิวเซาทเวลสมีอำนาจในการบร�หารกิจการและสาธารณูปโภค
ตาง ๆ ในรัฐของตนได เช น การสาธารณสุข การศึกษา การรักษาความสงบ 
วัฒนธรรม เปนตน สวนกิจการดานการตางประเทศและการทหาร ถือเปนอำนาจ
ของรัฐบาลกลาง

ว�ธีการแบงเขต
ปจจ�บันรัฐนิวเซาทเวลสแบงออกเปน 11 ภูมิภาค (Regions) 
คือ 1. Central Tableland 2. Central West 3. Greater Sydney 4. Hunter 
5. Murray 6. North Coast 7. North West 8. Northern Tablelands 9. Riverna 
10. South East 11. Western โดยแตละภูมิภาค จะแบงเปนเขตยอย (councils) 
โดยรัฐ NSW มี council ทั้งหมด 128 แหง สวนในเขต Greater Sydney มี council 
อยู 35 เขต

ระบบการปกครองของรัฐฯ ประกอบดวย



เศรษฐกิจ
ดานเศรษฐกิจ รัฐนิวเซาทเวลสเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที ่ ใหญที ่สุดในประเทศ
ออสเตรเลีย คิดเปนสัดสวนเกือบหนึ ่งในสาม ของ GDP ของประเทศ ประเภท
อุตสาหกรรมที ่ทำรายไดหลักใหแกรัฐ คือ ธุรกิจการบร�การ (ธุรกิจดานการศึกษา 
ธ ุรกิจดานคอมพ�วเตอรและข อมูล ธ ุรกิจดานการจัดการและการใหคำปร�กษา) 
นครซิดนียเปนเมืองหลวงของรัฐนิวเซาทเวลส และเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจที ่
ใหญที ่ส ุดในประเทศออสเตรเลีย ตั ้งอยู ฝ งตะวันออกของประเทศ มีพ� ้นที ่  12,368 
ตร.กม. ในปงบประมาณ 2021-2022 นครซิดนียทำยอด GSP ใหกับประเทศ
ออสเตรเลียสูงสุด คือ 697,364 ลานดอลลารออสเตรเลีย คิดเปนสัดสวน 30.2 % 
ของ GDP ประเทศ และติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองที ่เติบโตทางเศรษฐกิจมากที ่ส ุดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�ก 

นครซิดนียยังเปนศูนยรวมแรงงานที ่มีความสามารถ และเปนเมืองลำดับที ่ 24 ของ
โลกที ่มีระบบนิเวศซึ ่งสงเสร�มธุรกิจ Startup และเปนอันดับที ่ 1 ของทว�ปโอเชียเนีย 
นครซิดนียเปนศูนยกลาง FinTech อันดับ 5 ของโลก โดยบร�ษัทดาน FinTech ของ
ออสเตรเลียรอยละ 60 ตั ้งอยู ที ่นครซิดนีย นอกจากนี้ ยังมีบร�ษัทตางชาติกวา 600 
ราย ลงทุนในนครซิดนีย 

จากการใหเรตติ�งในเดือน พ.ย. 2022 ของ บ. Fitch และ Moody จัดใหรัฐ NSW อยู
ในระดับ Triple-A สวนในเดือน ต.ค. 2022 S&P Global จัดระดับใหรัฐ NSW อยู 
ในระดับ double-A Plus จากการจัดลำดับเหลานี ้ทำใหเห็นวาการจัดการดานการ
เง�นของรัฐ NSW อยู  ในระดับที ่แข็งแกรง สงผลให รัฐ NSW ยังคงสถานะโครงการ
ดานสาธารณูปโภคมูลคา 112,700 ดล.อต. ไว ได และงบประมาณเกินดุลในงบป 
2024-2025



 

NSW Innovation and Productivity  ได จ ัดทำ Scorecard 2022 เพ� ่อช ี ้ว ัดท ิศทาง
กิจกรรมตางๆ ในรัฐ NSW โดยป 2022 พบวา รัฐ NSW ลงทุนถึง 1,140 ลาน ดล.อต. 
ไปกับดาน Research & Development (R & D) มหาว�ทยาลัย 6 แหงจาก 11 แหงติด 
200 อันดับมหาว�ทยาลัยชั้นนำของโลก NSW มีการขายรถ EV มากที่สุดในประเทศ อัตรา
การลดการปลอยกาซเร�อนกระจกตอคน ลดลงถึง 16 เปอรเซ็นตระหวางป 2014-2019 
ซึ ่งมากกวาประเทศแคนาดา สหรัฐอเมร�กา นิวซีแลนด และเยอรมัน 

ปญหาใหญที ่ร ัฐกำลังเผชิญอยู ที ่ทำใหเศรษฐกิจชะลอตัวคือ คือภาวะขาดแคลนแรงงาน 
เน ื ่องจากแรงงานหลักของรัฐคือผู อพยพ และจำนวนผู อพยพลดลงอยางมากในชวง
โคว�ด-19 รวมถึงผู ที ่อาศัยอยู  ในรัฐไดยายถิ �นฐานไปยังรัฐอื ่นจำนวนมาก (16,670 คน 
ในชวงป 2021) ในขณะเดียวกันจำนวนผู อพยพที ่เดินทางเขาประเทศ ยังไมเทากับชวง
กอนโคว�ด-19 เนื ่องการพ�จารณาว�ซาที ่ล าชา หนึ ่งในว�ธีการแกปญหาของรัฐบาล คือ 
รัฐบาลใหเง �นพ�เศษ 5,000 ดล.อต. สำหรับ Job Seeker ในการลงทะเบียนเร�ยนคอรส
ตาง ๆ เพ� ่อเติมเต็มอาชีพที ่ขาดแคลน (40 อาชีพ) และเพ� ่มจำนวนผู พ�จารณาว�ซา ให
เพ�ยงพอกับจำนวนผู สมัครว�ซาที ่ลนหลาม

ดานการทองเที ่ยว ในแตละป มีนักทองเที ่ยวตางชาติเดินทางมารัฐนิวเซาทเวลสจำนวน
มาก แตลดลงไปในชวง โคว�ด-19 จากสถิติป 2022 พบวามีนักทองเที ่ยวตางชาติจำนวน
559,800 คน สรางรายไดกวา 2,900 พันลานดอลลารออสเตรเลีย โดยใชจายตกคนละ 
5,162 ดอลลารออสเตรเลีย ซึ ่งนับเปนอันดับ 1 ในออสเตรเลีย



 
รัฐนิวเซาทเวลสมีความหลากหลายทางเชื ้อชาติและวัฒนธรรม เปนที่อาศัยของ
ประชากรมากกวา 223 เชื ้อชาติ ในชวงป 2006-2011 มีจำนวนผูอพยพเขามา
ในรัฐนิวเซาทเวลสมากที่สุดในประวัติศาสตรคือ 252,000 คน โดยผูอพยพสวน
ใหญมาดวยว�ซาทักษะ ว�ซาครอบครัว และว�ซาผู อพยพ

ขอมูลในป 2021 ระบุวาเชื ้อชาติของผูอพยพที่อาศัยอยู ในรัฐนิวเซาทเวลสมาก
ที่สุดคือ อังกฤษ อินเดีย และจีน ภาษาที่ ใช ในรัฐมีมากกวา 275 ภาษา 5 อันดับ
ภาษาที่ ใชมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ รอยละ 68.5 ภาษาจีน (แมนดาร�น) รอยละ 
3.2 ภาษาอาหรับ รอยละ 2.7 ภาษาจีน (กวางตุง) รอยละ 1.9 และภาษาเว�ยดนาม 
รอยละ 1.4 จำนวนผู อพยพระหวางป 2021-2022 เพ� ่มข� ้น 62,210 คน ซึ ่งมี
อัตราการเพ�่มสูงที ่สุดเมื ่อเทียบกับรัฐอื ่น
 
อัตราสวนกวา 1 ใน 3 ของประชากรในรัฐเกิดในตางประเทศ และอีกรอยละ 37 
มีบิดา มารดาเปนชาวตางชาติ รัฐนิวเซาทเวลสเปนรัฐแรกของประเทศออสเตรเลีย
ที ่มีนโยบายตอนรับประชากรที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา นับ
วาเปนสวนหนึ ่งของขอไดเปร�ยบทางสังคม มีหนวยงาน Multicultural NSW 
ที ่สงเสร�มความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
      

 

ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม 



บร�ษัทไทยที่ลงทุนในรัฐนิวเซาทเวลสเปนธุรกิจดานพลังงาน 
ดานการโรงแรม ดานวัสดุกอสราง ไดแก

การลงทุนของภาคเอกชนไทย
ในรัฐนิวเซาทเวลส 

6. Novotel Rockford และ Fraser Suite Sydney 
โรงแรมในเคร�อบร�ษัทไทยเจร�ญคอรปอเรชั่น (TCC) 
7. Amora Hotel, Jamison, Sydney โรงแรมในเคร�อ Amora Group
8. The Coffee Club รานกาแฟ 53 สาขา 
โดยมีบร�ษัท Minor International ถือหุนอยู 
9. ร�สอรทและโรงแรมในเคร�อ Oaks
โดยมีบร�ษัท Minor International ถือหุนอยู 

1. RATCH-Australia Corporation ธุรกิจไฟฟาพลังงานทดแทน 
(พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย พลังงานเชื้อเพลิง) 
เปนบร�ษัทในเคร�อ RATCH Group
2. Banpu Energy Australia ธุรกิจไฟฟาพลังงานทดแทน 
(พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานจากกาซเหลือใช) 
เปนบร�ษัทในเคร�อ บ.บานปู จำกัด มหาชน
3. บร�ษัท Centennial - ธุรกิจถานหินในเคร�อ Banpu Energy Australia   
4. SCG International Australia Pty Ltd - ธุรกิจขายสงวัสดุกอสรางใน
เคร�อบร�ษัท SCG
5. Boco Rock Wind Farm - ธุรกิจไฟฟาพลังงานลม ในเคร�อบร�ษัท EGCO



นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาลนิวเซาทเวลส



2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหเปนเลิศ รัฐบาลนิวเซาทเวลสโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศแผนยุทธศาสตรป 2018 – 2023 เพ�่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต
โมเดล School Success Model ซึ่งกำหนดใหสถานศึกษาวางรูปแบบการเร�ยนการสอน
เพ�่อสงเสร�มคุณภาพและใหนักเร�ยนสามารถเร�ยนรู ไดตลอดชีว�ต เนนการศึกษาที่นักเร�ยน
สามารถนำไปใชในการทำงานไดจร�ง อันจะชวยสงเสร�มผลผลิตและความมั่งคั่งของรัฐ
โดยรวม ทั้งนี้ ระหวางป 2021-2024 รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ 7,900 ลานดอลลาร
ออสเตรเลียเพ�่อปรับปรุงโรงเร�ยน สรางหองเร�ยนและโรงเร�ยนเพ�่มทั่วรัฐนิวเซาทเวลส 

นโยบายหลักของรัฐบาลนิวเซาทเวลสมุงเนนไปที่การพัฒนา 5 ดาน 
โดยมีโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคลองกับนโยบายของ
ภาครัฐ ไดแก 

(2) สรางความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (3) สรางสังคมเมืองที่มีพลวัตและเชื่อมโยงกัน 
(4) สรางความเจร�ญเติบโตใหพ� ้นที ่ ในภูมิภาค (5) สรางธุรกิจและอุตสาหกรรมที ่มี
นวัตกรรม (6) อนุรักษสิ �งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพเพ�่อคนรุนตอไป 
และ (7) สงเสร�มธุรกิจที่ประยุกต ใชนวัตกรรมผานการจัดซื้อจัดจางของรัฐ ตัวอยาง
โครงการสำคัญ อาทิ โครงการ Bradfield City Centre โครงการสรางสนามบิน 
Western Sydney Airport โครงการพลังงานสะอาด Green Hydrogen ศูนยซิดนีย 
Startup (The Sydney Startup Hub) ศูนย Innovation Centre

 

1. สรางเศรษฐกิจที ่แข็งแกรง รัฐนิวเซาทเวลส
ไดประกาศแผน NSW Economic Blueprint 2040 
มุงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐใหมีผลผลิตมวลรวม 
1 ลานลานดอลลารออสเตรเลียให ไดภายในป 2030 
และตั้งเปาไววาจะเปนรัฐแรกที่มีผลผลิตมวลรวม 2 
ลานลานดอลลารออสเตรเลียให ไดภายในป 2040 
แผนดังกลาวมีเปาหมาย ไดแก (1) สรางมาตรฐาน
การดำรงชีพที่มีคุณภาพสูงผานการศึกษาและการ
สรางอาชีพที่ใชทักษะและมีคาตอบแทนสูง 



รัฐบาลนิวเซาทเวลสกำหนดให Green Infrastructure เปนปจจัยที่ตองคำนึงถึง
เมื่อวางผังเมืองและการกอสรางสาธารณูปโภคดานอื่น ๆ ดังนั้น จึงมุงประสานความ
รวมมือจากฝายตาง ๆ  เชน สถาปนิก นักพัฒนา นักวางผังเมือง ในการสรางโครง
สรางพ�้นฐานที่ดีในองครวม โดยนอกจากเปนการเสร�มสรางคุณภาพชีว�ตที่ดีแลว 
ยังสามารถแกปญหาสิ�งแวดลอมในระยะยาว เชน ปองกันน้ำทวม พัฒนาคุณภาพ
อากาศและน้ำ ลดอุณหภูมิของเมือง กอใหเกิดประโยชนดานสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และสิ �งแวดลอมในชุมชน
 

 

3. สรางความเชื ่อมโยงของชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
สิ �งแวดลอม รัฐบาลนิวเซาทเวลส ให ความสำคัญกับ
การพัฒนา Green Infrastructure (โครงสรางพ�้นฐาน
สีเข�ยว) และ Public Space (พ�้นที่สาธารณะ) โดยบรรจ�
ใหอยูในนโยบายหลักดานสิ�งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ�ง
ในชวงการระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ความตองการเขาถึง
พ�้นที่สาธารณะของประชากรเพ�่มมากข�้น รัฐบาลไดเพ�่ม
งบประมาณและจัดทำโครงการตาง ๆ เพ�่อเรงรัดพัฒนา
พ�้นที่สาธารณะโดยเฉพาะในเขต Greater Sydney
 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการเพ�่มจำนวนนักเร�ยน
ชาวอะบอร�จินที่เร�ยนจบชั้นมัธยมปลายใหถึงรอยละ 
50 ภายในป 2023 โดยจัดตั้งความรวมมือระหวาง 
NSW Department of Education และชุมชน
ชาวอะบอร�จินเพ�่อสงเสร�มใหผูปกครอง ครู และ
นักเร�ยนไดรับประสบการณที่ดีจากระบบการศึกษา



4. สรางความเทาเทียมในหมูประชากร 
รัฐบาลตั้งเปาลดอัตราผูดอยโอกาสและ
ตกทุกข ไดยาก ดังนี้                        
(1) ลดอัตราบุคคลไรบานให ไดรอยละ 
50 ภายในป 2025 (2) ลดอัตราการถูก
กระทำ/ดูหมิ �นตอผู ตองขังหลังจากที ่
ออกจากเร�อนจำให ไดรอยละ 5 ภายในป 
2023 และ 
 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังประกาศพัฒนาระบบสาธารณูปโภคดวยงบประมาณ 93,000 
ลานดอลลารออสเตรเลีย เพ�่อเชื่อมโยงเขตชนบทของรัฐนิวเซาทเวลสกับสวนเมือง
เขาดวยกัน ทั้งดานการคมนาคมและการเชื่อมโยงดานเทคโนโลยี อาทิ โครงการ 
WestConnex เปนโครงการสรางถนนใตดินที ่ ใหญที ่สุดในออสเตรเลีย มุ งเนน
อำนวยความสะดวกในการเดินทางระหวางเมือง ลดปญหาการจราจร และลด
มลพ�ษเนื ่องจากถนนถูกสรางอยู  ใต ด ิน และทำใหม ีพ� ้นที ่ เพ�ยงพอเพ� ่อสราง
สวนสาธารณะเพ� ่มและชวยสรางงานนับพันตำแหนง 
 

(3) ลดอัตราความรุนแรงในครอบครัว
ให ไดรอยละ 25 ภายในป 2023    
ตัวอยางโครงการ 
เชน โครงการ Together Home and 
Assertive Outreach Programs 
ใชงบประมาณ 122.1 ลานดอลลาร
ออสเตรเลีย เพ�่อชวยเหลือผู ไรบานใน
รัฐนิวเซาทเวลส ในชวงการระบาด
ของโคว�ด-19 



สถานกงสุลใหญ ณ นครซิดนีย
มกราคม 2023

5. อำนวยความสะดวกแกประชาชนผานการใหบร�การที ่เปนเลิศของรัฐ 
รัฐบาลนิวเซาทเวลสมุ งมั ่นที ่จะพัฒนาเพ�่อตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนผานการใหบร�การที ่เปนเลิศและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยใชสโลแกนวา Government Made Easy ประชาชนไมจำเปนตอง
เสียเวลากรอกหร�อใหข อมูลสวนบุคคลหลายครั ้งเพ� ่อเข าร ับบร�การ 
ป จจ �บ ันเคร� ่องมือหลักในการขอรับบร�การหร�อความชวยเหลือจาก
รัฐบาลที ่ ใชกันอยางแพรหลาย คือเว็บไซตและแอปพลิเคชัน Service 
NSW และจะพัฒนาตอยอดไปถึงการศึกษาในโรงเร�ยน การเขารับบร�การ
ที่โรงพยาบาล และสังคมสงเคราะหอื่น ๆ

นอกจากนี ้ รัฐบาลนิวเซาทเวลสยังตั ้งเปาหมายตาง ๆ ในภาคราชการ 
ภายในป 2025 ดังนี ้ 
(1) เพ� ่มอัตราผูบร�หารที่เปนสตร�ให ไดรอยละ 50 
(2) เพ� ่มอัตราผูบร�หารที่เปนชาวอะบอร�จิน และ 
(3) เพ� ่มการเขารับราชการของผูพ�การให ไดรอยละ 5.6 
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รัฐบาลที ่ ใชกันอยางแพรหลาย คือเว็บไซตและแอปพลิเคชัน Service 
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