




แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้   
200.5232 ลบ. 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
10.000  ลบ. 

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์   
220.6416 ลบ. 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
16.2495 ลบ. 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
4,078.0275 ลบ. 

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
137.9072  ลบ. 

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
19.6278 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
118.8407 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและการลดความ
เหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

5,825.5816 ลบ. 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค  
(ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าฯ) 66.4412 ลบ.  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

81.4644 ลบ. 
แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า  
และสร้างการเติบโตจากภายใน  

1,538.6574 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ 
2,821.6180  ลบ.  

ยุทธศาสตร์ 1 
ด้านความมั่นคง 

431.1648 ลบ.  

ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน...การแข่งขนัของ
ประเทศ 16.2495 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน...เสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 4,078.0275 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปญัหา 
ความยากจน 137.9072 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน... จัดการ
ภาครัฐ 19.6278 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 118.8407 

ลบ. 
ยุทธศาสตร์ 4  

ด้านการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนฯ  

5,825.5816  ลบ. 
ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา 

ความยากจน 66.4412 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน...เสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 81.4644 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 4  
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ  

1,538.6574  ลบ. 

แผนงานบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

5 ยุทธ 7 แผนงาน 
4,682.9768 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
2 ยุทธ  2 แผนงาน 

5,944.4223 ลบ. 

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นท่ี  
66.4412 ลบ. 

แผนงานพื้นฐาน 
2 ยุทธ  2 แผนงาน 

1,620.1218  ลบ. 
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ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

สป. 145.4960 ลบ. / พส. 55.0272 ลบ. 

สป. 220.6416 ลบ. 

ดย. 10.0000 ลบ.  

สป. 11.0875 ลบ. /กคช. 5.1620 ลบ. 

สป. 2.4900 ลบ./ ดย. 3,787.1498 ลบ. / ผส. 83.5538 ลบ./  
สค. 190.3676 ลบ. / พก. 14.4663 ลบ. 

ผส. 111.6127 ลบ. / พก. 26.2945 ลบ. 

สป. 1.5204 ลบ. / ดย. 15.5794 ลบ. / พส. 2.5280 
ลบ. 

สค. 118.8407 ลบ.  

สป. 290.9385 ลบ. /ดย. 949.6174 ลบ. /ผส. 149.2040 ลบ./ 

 สค. 19.1881 ลบ./พส. 1,263.1191 ลบ./ พก. 412.6637 ลบ./ 

พอช. 1,177.7866 ลบ. /กคช. 1,563.0642  ลบ./  

สป. 66.4412 ลบ. 

สค. 81.4644 ลบ.  

สป. 734.3041 ลบ./ดย. 144.6224 ลบ./ผส. 42.0193 ลบ./ 
สค. 76.9670 ลบ./พส. 174.2690 ลบ./พก. 66.1578 ลบ./ 

พอช. 75.5780 ลบ./ กคช. 104.7398 ลบ./  
กองทุนคุ้มครองเด็ก 30 ลบ./ กองทุน..สวัสดิการสังคม 90 ลบ.  

สป. 819.8909 ลบ. / ดย. 605.8504 ลบ. /  
ผส. 118.7346 ลบ. / สค. 209.2757 ลบ. /  
พส. 810.2353 ลบ. / พก. 257.6311 ลบ.  

 จ านวน 15,135.5801 ล้านบาท 
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เปรียบเทียบ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 
                               กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กรอบวงเงินงบประมาณปี 2562 เพ่ิมขึ้น จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 331.2304 ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 2.24 

เปรียบเทียบภาพรวม ปี 2561 และ ปี 2562 
รวมส่วนราชการ พอช. กคช. และกองทุน 

เปรียบเทียบรายกรม ปี 2561 และ ปี 2562 
(รวมกองทุน) 
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