
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 

กลุ่มงบประมาณ กยผ. สป. พม. 



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. 

แผนงานบูรณาการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
19.6278 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
118.8407 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

5,825.5816 ลบ. 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  

(ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าฯ) 66.4412 ลบ.  

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
81.4644 ลบ. 

แผนงานพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า  

และสร้างการเติบโตจากภายใน  
1,538.6574 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ 
2,821.6180  ลบ.  

ยุทธศาสตร์ 1 
ด้านความมั่นคง 

431.1648 ลบ.  
ยุทธศาสตร์ 2 ด้าน...การแข่งขันของประเทศ 

16.2495 ลบ. 
ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน...เสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 4,078.0275 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน 137.9072 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน... จัดการภาครัฐ 
19.6278 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 118.8407 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 4  
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ  

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. 

แผนงานยุทธศาสตร ์
2 ยุทธ  2 แผนงาน 

5,944.4223 ลบ. 

แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่  
66.4412 ลบ. 

แผนงานพื้นฐาน 
2 ยุทธ  2 แผนงาน 

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

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

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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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จ านวน 15,135.5801 ล้านบาท (รวมส่วนราชการ/พอช./กคช. และกองทุนหมุนเวียน) เพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2561  จ านวน 331.2304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.24 
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หน่วยงาน  แผนงานบคุลากร  แผนงานพ้ืนฐาน  แผนงานบรูณาการ  แผนงานยทุธศาสตร์  แผนพัฒนาภาค  รวมงบประมาณ

สป.            819.8909          734.3041              381.2355               290.9385           66.4412          2,292.8102

ดย.            605.8504          144.6224           3,812.7292               949.6174                  -            5,512.8194

ผส.            118.7346            42.0193              195.1665               149.2040                  -              505.1244

สค.            209.2757          158.4314              190.3676               138.0288                  -              696.1035

พส.            810.2353          174.2690               57.5552             1,263.1191                  -            2,305.1786

พก.            257.6311            66.1578               40.7608               412.6637                  -              777.2134

รวมสว่นราชการ         2,821.6180        1,319.8040           4,677.8148             3,203.5715           66.4412        12,089.2495

พอช.                     -              75.5780                      -               1,177.7866                  -            1,253.3646

สว่นราชการ/พอช.         2,821.6180        1,395.3820           4,677.8148             4,381.3581           66.4412        13,342.6141

กคช.                     -            104.7398                 5.1620             1,563.0642                  -            1,672.9660

สว่นราชการ/พอช./กคช.         2,821.6180        1,500.1218           4,682.9768             5,944.4223           66.4412        15,015.5801

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนษุย์

  -                   -                        -                          -                    -                       -   

กองทุนคุ้มครองเด็ก  -             30.0000                      -                          -                    -                30.0000

กองทุนผู้สูงอายุ   -                   -                        -                          -                    -                       -   

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ   -                   -                        -                          -                    -                       -   

กองทุนส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคม   -            90.0000                      -                          -                    -                90.0000

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ

  -                   -                        -                          -                    -                       -   

กองทนุ                     -            120.0000                      -                          -                    -              120.0000

ส่วนราชการ/พอช./กคช./กองทนุ         2,821.6180        1,620.1218           4,682.9768             5,944.4223           66.4412        15,135.5801



เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
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ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2561 ป ี2562

สป.       803.7246      819.8909       716.2824       734.3041       407.1599       381.2355      239.6760      290.9385   509.2099       66.4412     2,676.0528      2,292.8102

ดย.       586.6135      605.8504       146.7599       144.6224     2,539.3125     3,812.7292   1,123.3464      949.6174            -                -       4,396.0323      5,512.8194

ผส.       105.1068      118.7346         50.4498         42.0193       631.3224       195.1665      142.2613      149.2040            -                -          929.1403        505.1244

สค.       196.9739      209.2757       159.7795       158.4314       190.2939       190.3676      149.4406      138.0288            -                -          696.4879        696.1035

พส.       784.5746      810.2353       215.4857       174.2690         42.4260        57.5552   1,499.8975    1,263.1191     27.0840              -       2,569.4678      2,305.1786

พก.       256.6247      257.6311         97.4583         66.1578         45.3415        40.7608      382.2017      412.6637            -                -          781.6262        777.2134

รวมสว่นราชการ    2,733.6181    2,821.6180     1,386.2156    1,319.8040     3,855.8562    4,677.8148   3,536.8235    3,203.5715   536.2939       66.4412   12,048.8073    12,089.2495

พอช.                -                 -           97.2000         75.5780                -                  -     1,571.5300    1,177.7866            -                -       1,668.7300      1,253.3646

สว่นราชการ/พอช.    2,733.6181    2,821.6180     1,483.4156    1,395.3820     3,855.8562    4,677.8148   5,108.3535    4,381.3581   536.2939       66.4412   13,717.5373    13,342.6141

กคช.                -                 -         108.9398       104.7398          7.0165          5.1620      758.8561    1,563.0642            -                -          874.8124      1,672.9660

สว่นราชการ/พอช./กคช.    2,733.6181    2,821.6180     1,592.3554    1,500.1218     3,862.8727    4,682.9768   5,867.2096    5,944.4223   536.2939       66.4412   14,592.3497    15,015.5801

กองทุนฯ การค้ามนุษย์                -                 -                  -                  -           20.0000                -                -                 -              -                -           20.0000                 -   

กองทุนคุ้มครองเด็ก                -                 -           39.0000         30.0000                -                  -                -                 -              -                -           39.0000         30.0000

กองทุนผู้สูงอายุ                -                 -           38.0000                -                  -                  -                -                 -              -                -           38.0000                 -   

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ                -                 -             5.0000                -                  -                  -                -                 -              -                -             5.0000                 -   

กองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม                -                 -         110.0000         90.0000                -                  -                -                 -              -                -          110.0000         90.0000

กองทุนฯ คนพกิาร                -                 -                  -                  -                  -                  -                -                 -              -                -                  -                   -   

กองทนุ                -                 -         192.0000       120.0000         20.0000                -                -                 -              -                -         212.0000        120.0000

สว่นราชการ/พอช./กคช./กองทนุ    2,733.6181    2,821.6180     1,784.3554    1,620.1218     3,882.8727    4,682.9768   5,867.2096    5,944.4223   536.2939       66.4412   14,804.3497    15,135.5801

แผนพัฒนาภาค รวมงบประมาณ
หน่วยงาน

แผนงานบคุลากร แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานบรูณาการ แผนงานยทุธศาสตร์



สป. 

ดย. 

ผส. 

สค. 
พส. 

พก. 

พอช. 

กคช. 2,292.8102 ลบ. 

5,512.8194 ลบ. 

505.1244 ลบ. 

696.1035 ลบ. 

2,305.1786 ลบ. 

777.2134 ลบ. 

1,253.3646 ลบ. 

1,672.9660 ลบ. 

พม. 
15,135.5801 ลบ. 

กองทุนคุ้มครองเด็ก 

กองทุนส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการสังคม 

30 ลบ. 

90 ลบ. 

กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรอบวงเงินงบประมาณปี 2562 จ านวน 15,135.5801 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 331.2304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.24  
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แผนงานยุทธศาสตร์ 

5,944.4223 ลบ. 

39.27% 

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

4,682.9768 ลบ. 

30.94% 

2,821.6180 ลบ. 

แผนงานพ้ืนฐาน 

18.64% 

1,620.1218 ลบ. 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

10.70% 

66.4412 ลบ. 

แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่  0.44% 



2561 2562 2561 2562 2561 2562

 สป.       1,995.0640       1,770.6677          680.9888         522.1425        2,676.0528       2,292.8102

 ดย.       4,134.7726       5,402.8107          261.2597         110.0087        4,396.0323       5,512.8194

 ผส.          867.8629          468.2762           61.2774           36.8482          929.1403          505.1244

 สค.          660.1632          660.3029           36.3247           35.8006          696.4879          696.1035

 พส.       2,291.6783       2,158.0594          277.7895         147.1192        2,569.4678       2,305.1786

 พก.          716.1026          713.6447           65.5236           63.5687          781.6262          777.2134

 สว่นราชการ  10,665.6436  11,173.7616    1,383.1637      915.4879   12,048.8073     12,089.2495

 พอช.       1,668.7300       1,253.3646                    -                     -          1,668.7300       1,253.3646

สว่นราชการ พม. + พอช.  12,334.3736  12,427.1262    1,383.1637      915.4879   13,717.5373     13,342.6141

 กคช.          874.8124       1,672.9660                    -                     -            874.8124       1,672.9660

 สว่นราชการ พม. + พอช. + กคช.  13,209.1860  14,100.0922    1,383.1637      915.4879   14,592.3497     15,015.5801

 กองทนุ

 กองทุนเพือ่การป้องกนัและปราบปราบการค้ามนุษย์           20.0000                    -                      -                     -              20.0000                    -   

 กองทุนคุ้มครองเด็ก           39.0000            30.0000                    -                     -              39.0000           30.0000

 กองทุนผู้สูงอายุ           38.0000                    -                      -                     -              38.0000                    -   

 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหวา่งเพศ             5.0000                    -                      -                     -                5.0000                    -   

 กองทุนส่งเสริมการจัดสวสัดิการสังคม          110.0000            90.0000                    -                     -            110.0000           90.0000

 กองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร                    -                      -                      -                     -                      -                      -   

 รวมกองทนุ      212.0000      120.0000               -                 -         212.0000      120.0000

สว่นราชการ พม. + พอช. + กคช.+ กองทนุ  13,421.1860  14,220.0922    1,383.1637      915.4879   14,804.3497  15,135.5801

 รายการงบประมาณ
รายจ่ายประจ า  รายจ่ายลงทนุ รวม

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ภาพรวม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

2561 
2562 

15,135.5801 ลบ. 
14,804.3497 ลบ. 

งบประมาณปี 2562 เพ่ิมขึ้น จากปี 2561  
จ านวน 331.2304 ลบ. คิดเป็น ร้อยละ 2.24 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
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งบประมาณทั้งหมด 15,135.5801 ลบ. 

แผนยุทธฯ 

5,9
44

.42
23

 ล
บ.

 

39.27% 

แผนบูรฯ 

4,6
82

.9
76

8 
ลบ

. 
30.94% 

66.4412 ลบ. 
แผนฯภาค 

0.44% 

2,8
21

.61
80

 ล
บ.

 

18.64% 

แผนฯบุคลากร แผนฯพ้ืนฐาน 

1,6
20

.12
18

 ล
บ.

 

10.70% 

ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนฐาน 



2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562

      485.7690      431.1648

การขบัเคล่ือนการแกไ้ขปญัหาจังหวดัชายแดนใต้      139.6220       145.4960                -                   -                -                  -                 -                 -        39.7600       55.0272              -                -               -               -              -               -         179.3820      200.5232

การปอ้งกนั ปราบปราม และบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด                -                   -          14.3100         10.0000              -                  -                 -                 -                -                 -                -                -               -               -              -               -           14.3100       10.0000

การจัดการปญัหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์      292.0770       220.6416                -                   -                -                  -                 -                 -                -                 -                -                -               -               -              -               -         292.0770      220.6416

        22.7757       16.2495

การส่งเสริมการวจิัยและนวตักรรม       13.1592         11.0875                -                   -                -                  -                 -                 -                -                 -         2.6000              -               -               -        7.0165       5.1620         22.7757       16.2495

2,813.76   4,078.0275

การพฒันาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีติ                -             2.4900    2,518.1856     3,787.1498      80.1639        83.5538     199.9397     190.3676              -                 -        15.4663      14.4663             -               -              -               -   2813.7555   4,078.0275

      566.9342      137.9072

การสร้างความเสมอภาคเพือ่รองรับสังคมผู้สูงอายุ                -                   -                  -                   -      551.1585      111.6127               -                 -                -                 -        15.7757      26.2945             -               -              -               -         566.9342      137.9072

        21.9013       19.6278

การปอ้งกนั ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ         3.0864           1.5204        16.1489         15.5794              -                  -                 -                 -         2.6660        2.5280              -                -               -               -              -               -           21.9013       19.6278

รวม      447.9446       381.2355    2,548.6445     3,812.7292    631.3224      195.1665     199.9397     190.3676      42.4260       57.5552      33.8420      40.7608             -               -        7.0165       5.1620    3,911.1357   4,682.9768

แผนงาน/หน่วยงาน
 สป. พม.  ดย.  ผส.  สค.  พส.  พก.  พอช.  กคช.  รวม

ยทุธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยทุธศาสตร์ที ่1 ด้านความมั่นคง

ยทุธศาสตร์ที ่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยทุธศาสตร์ที ่3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยทุธศาสตร์ที ่4 ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล า้ และสร้างการเติบโตจากภายใน

งบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ของ พม.  4,682.9768 ล้านบาท    

คิดเป็นร้อยละ 30.94  ของงบประมาณภาพรวมของ พม. 

พม. เกี่ยวข้อง 5 ยุทธศาสตร์ 7 แผนงาน 

งบประมาณแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ปี 2562 

ด้านความมั่นคง 

ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาศักยภาพคน 

การลดความยากจน/ 
ลดความเหลื่อมล้ าฯ 

บริหารจัดการภาครัฐ 

87.08% 9.21% 

2.94% 

0.35% 0.42% 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านความมัน่คง  
แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

แผนงาน
บูรณาการ

การ
ขับเคลื่อน
การแก้ไข
ปัญหา
จังหวัด 
ชายแดน
ภาคใต้ 

------------- 
กรอบวงเงิน
งบประมาณ  

ปี 2562  
ภาพรวม 

พม.  
200.5232 

ลบ. 

แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
การให้บริการกระทรวง โครงการ หน่วยงาน กิจกรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร ์ แนวทางท่ี 1 ตัวชี้วัด  

ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62  เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

179.3820 ลบ. 200.5232  ลบ. +21.1412  ลบ. 11.78 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ลดเหตุรุนแรงใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และ  
4 อ าเภอของสงขลา 

ตัวชี้วัด 2.1 : 
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการจาก
ภาครัฐที่ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตเพิ่ม
สูงขึ้น 

โครงการสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหา 

และพัฒนา
ศักยภาพ 

ประชากรเปูาหมาย 
ในพ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

เปูาหมาย  
2,500 หลัง  

55.0272 ลบ. 

ช่วยเหลือเยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบฯ 

เปูาหมาย  
7,556 คน 

145.4960 ลบ. 

พส. 

เปูาหมาย 

2,500 หลัง 

55.0272 ลบ. 

ซ่อม-สร้างบ้าน  
ผู้ได้รับผลกระทบ

เปูาหมาย 2,500 หลัง 
55.0272 ลบ. 
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 จ านวนเหตุรุนแรงฯ 
ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 30 เปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง 

 ด้านความมัน่คง : มุ่ง
เตรียมความพร้อมและ
ดูแลรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนที่ 8 เมืองหลัก 

แนวทางท่ี 3 

 ด้านการสร้างความเข้าใจ 
: มุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งในและ
นอกพื้นที่ จชต. รวมทั้ง 
ตปท. สนับสนุนแนวทาง
ประชารัฐ 

แนวทางท่ี 2 

 ด้านการพัฒนา : มุ่ง
ให้ประชาชนในพื้นที่
พ่ึงพาตนเองได้ ด้วย
หลักประชารัฐ 

ตัวชี้วัด 2.2 : จ านวน
ความต้องการ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการตอบ สนอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 3.1 : 
ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ ได้รับการ
ดูแลจากภาครัฐอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

โครงการสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา

ศักยภาพประชากร
เปูาหมายในพ้ืนท่ี
จังหวัดชาย แดน
ภาคใต้ เปูาหมาย 

7,556 คน  
145.4960 ลบ. 

สป. 
เปูาหมาย  
7,556 คน 

145.4960 ลบ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนราษฎรครอบครวั
ยากจนท่ีได้รับการซ่อม 
แซมบ้านเรือนปรับปรุง
ให้อยู่ในสภาพท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
ร้อยละ 85 ของ
ประชากรเปูาหมาย
ได้รับการแก้ไขปัญหา
และช่วย เหลือให้
สามารถด ารง ชีวิตชีวิต
ได้อย่างปกติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผู้ได้รับผล 
กระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ 
จชต. ได้รับการช่วย 
เหลือเยียวยา 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

แผนงาน 
บูรณาการ
การป้องกัน 
ปราบปราม 

และ
บ าบัดรักษา 

ผู้ติดยา 
เสพติด 

--------------- 
กรอบวงเงิน 
งบประมาณ  

ปี 2562  
ภาพรวม  

พม. 
10.0000 

ลบ. 

แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด/ส านักงานกิจการยุติธรรม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย 

ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62  เพ่ิมขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

14.3100 ลบ. 10.0000 ลบ. -4.3100 ลบ. 30.11 สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

ดย. 

เปูาหมาย  

1,155 คน 

10.0000 ลบ. 

โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยยา

เสพติดส าหรับเด็ก
และเยาวชน 
เปูาหมาย  
1,155 คน 

10.0000 ลบ. 

รณรงค์และปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
(TO  BE NUMBER 
ONE) 10.0000 ลบ. 
โครงการเปูาหมาย  
1,155 คน 
(10.0000 ลบ.) 
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เป้าหมายท่ี 1 แนวทาง 1.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1  

เป้าหมายที่ 2 

เป้าหมายที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  

ตัวชี้วัดที่ 3.1   

แนวทาง 2.1.1 

แนวทาง 3.1.1 

 เด็ก เยาวชน ผู้ใช้
แรงงาน และ
ประชาชน ได้รับการ
สร้างภูมิคุ้มกัน และ
ปูองกันยาเสพติด 
หมู่บ้าน/ชุมชน พ้ืนที่
เปูาหมายมีการ
ปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

 ผู้เสพยาเสพติด
รายใหม่ ไม่เกิน 47 
คน ต่อประชากร
กลุ่มเส่ียง 100,000 
คน 

 สร้างภูมิคุ้มกัน เฝูา
ระวังและสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ใน
การปูองกันยาเสพติด 

ตัวชี้วัด 1.1.1.1 :  
จ านวนของกลุ่มเปูา 
หมาย/เปูาหมายได้ 
รับการสร้างภูมิคุ้มกัน  
หรือเฝูาระวัง 
ยาเสพติด 

 ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติด
ที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ของแต่ละระบบ และได้รับการ
ติดตามดูแลตอ่เนือ่ง 1 ปี 
(Retention Rate) 

 ผู้ค้ายาเสพติด และ
เครือ ข่ายถูกจับกุมและ
ด าเนินการตามกฎหมาย 
และพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้ต้องหาในฐานความผิด
สมคบ สนับสนุน ช่วย 
เหลือ ต้องได้รับการออก
หมายจับ 

 ปราบปรามการคา้ยา
เสพติดและส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

 ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติดได้รับการบ าบัดรักษา 
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ
ตามมาตรฐาน 

 บ าบัดรักษาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพ
ติด ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
และติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษายาเสพติด 

ตัวชี้วัด 1.1.1.2 : จ านวนของ
กลุ่มเปูาหมาย/เปูาหมาย  
ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน  
หรือเฝูาระวังยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนเด็กและเยาวชนที่
ได้รับการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านการปูองกนั
ภัยจากยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อย
ละ 80 ของเด็กและเยาวชน
ที่มีความรู้และทักษะในการ
ปูองกันภัยยาเสพติดที่
เหมาะสม 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง  
แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

แผนงาน
บูรณาการ
จัดการ
ปัญหา

แรงงานต่าง
ด้าวและ

การค้ามนุษย ์
--------------- 
กรอบวงเงิน 
งบประมาณ  

ปี 2562  
ภาพรวม  

พม. 
220.6416 

ลบ. 

แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง ตัวช้ีวัด (ภาพรวม) ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : กรมจัดหางาน  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย 

แนวทางที่ 1.1 เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดที่ 1 

ปี 61 กรอบวงเงิน  ปี 62 เพ่ิมขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

292.0770 ลบ. 220.6416 ลบ. -71.4354 ลบ. 24.46 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเขา้ถึงบริการของรฐั ข้อ 3.2 ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมตอ่แรงงานขา้มชาติ การท่องเที่ยวทีเ่นน้บริการทางเพศและเดก็ และปัญหาคน
ขอทาน ฯ  

 แรงงานต่างด้าว/
บุคคลซึ่งไมม่ีสัญชาติ
ไทยเข้าสู่ระบบการ
จ้างงานที่ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย และ
ประชากร
กลุ่มเปูาหมาย
ปลอดภัยจากการค้า
มนุษย์ 

ขับเคลื่อนการด าเนิน 
งานคณะกรรมการฯ 

ค้ามนุษย์ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค 
52.9113 ลบ. 

โครงการพัฒนากลไกเชิง
นโยบาย และการขับ 

เคลื่อนไปสู่ การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
52.9113 ลบ. 

เสริมสร้างการตระหนัก
รู้แก่กลุ่ม เปูาหมายและ

พัฒนา ศักยภาพ
เครือข่ายเพ่ือปูองกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์ 

82.7660 ลบ. 

การคุ้มครองช่วย 
เหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนษุย์ (สถาน

คุ้มครอง 8 แห่ง) 
 83.8957 ลบ.  

การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่กฎหมาย
เพื่อการปฏิบัติงานฯ 

1.0686 ลบ. 
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 แรงงานต่างด้าว/บคุคล
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยท างาน
ถูกต้องตามกฎหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2 

 จ านวนประชากร
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
การปกปูองและ
คุ้มครองจากขบวน
การค้ามนษุย์ 
(กลุ่มเปูาหมาย คือ 
สตรี เด็ก แรงงานไทย 
และแรงงานตา่งด้าว) 
1,742,254 คน 

ตัวชี้วัดที่ 3 
 จ านวนแรงงานประมง
ได้รับการปกปูองคุ้มครอง 
ไม่ตกเป็นเหยื่อการค้า 
มนุษย ์

 ส่งเสริมบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ 2.1 

 พัฒนากลไกเชิงนโยบาย
และการขับเคลื่อน 

แนวทางที่ 2.2 

 พัฒนาการปูองกันและ
การคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากปัญหาการค้า
มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางที่ 2.3 

 ปราบปรามและเพิ่มประ
สิทธิ ภาพการด าเนินคดีค้า
มนุษย์ 

แนวทางที่ 3.1 

 คุ้มครองแรงงานในภาค
ประมง 

ตัวชี้วัด 2.1.1 : ร้อยละ 
85 ของการพัฒนากลไก
เชิงนโยบายและแผนท่ี
หน่วยงานน าไปสู่การ
ปฏิบัติ สามารถ
ขับเคลื่อนได้ 

ตัวชี้วัด 2.2.1 : ประชา 
กรกลุ่มเปูาหมาย มีความ 
รู้ความเข้าใจ สามารถ
ปกปูองตนเองไม่ตกเป็น
เหยื่อของขบวนการค้า
มนุษย์ 1,739,754 คน 

ตัวชี้วัด 2.2.2 :  
ร้อยละ 85 ของ
ผู้เสียหายจากขบวน
การค้ามนุษย์ได้รับ
การช่วยเหลือ
คุ้มครองและกลับคืน
สู่สังคมอย่าง
ปลอดภัย 

สป. 

52.9113 ลบ. 

 

สป. 

เปูาหมาย  

67,120 คน 

167.7303 ลบ. 

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : จ านวน
ประชากรเปูา 
หมายได้รับการ
ปูองกันและคุ้ม 
ครองช่วยเหลือไม้
ให้ตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ร้อย
ละ 85 ของการ
พัฒนากลไกเชิง
นโยบายและแผน
ที่หน่วยงาน
น าไปสู่การปฏิบตัิ 

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ร้อย
ละ 85 ของ
ประชากร
เปูาหมายมีความ
ตระหนักรู้และมี
ภูมิคุ้มกันสามารถ
ปูองกันตนเอง
ไม่ให้เข้าสู่ขบวน
การค้ามนุษย์ 
 

โครงการปูองกัน 

และคุ้มครอง

ช่วยเหลือจากปัญหา

การค้ามนุษย์ 

เปูาหมาย  

67,120 คน 

167.7303 ลบ. 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ 
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

แผนงาน 
บูรณาการ
ส่งเสริม
การวิจัย

และ
นวัตกรรม 
--------------- 
กรอบวงเงิน
งบประมาณ               

ปี 2562                 
ของ พม.  
16.2495 

ลบ.  

แผนงาน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง ตัวช้ีวัด (ภาพรวม) ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ สวทน.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : ผนึกก าลังทางสังคมเพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาสังคม 

ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62  เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

22.7757 ลบ. 16.2495 ลบ. - 6.5262 ลบ. 28.65 สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

การวิจัยและพัฒนา                       

ด้านที่อยู่อาศัย 

2 เรื่อง 

5.1620 ลบ. 

เป้าหมายที่ 2 

ตัวชี้วัด 2.2  

เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัด 2.1  
 

แนวทางท่ี 2.1.1 
 

เป้าหมายที่ 3 

 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้าง 
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การวิจัยและนวัต- 
กรรมเพื่อการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

เป้าหมายที่ 4 
 การพัฒนาโครงสร้าง               
พื้นฐาน บุคลากร และ
ระบบวิจัยและนวัต- 
กรรมของประเทศ 

 จ านวนนวัตกรรมทาง
สังคม นโยบายทางด้าน
เศรษฐกิจพร้อมน าไปก าหนด
เป็นนโยบาย หรือนวัตกรรม 
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 50 ของแผน 

 จ านวนองค์ความรู้ 
นโยบาย นวัตกรรม ที่หน่วย 
งานภาครัฐ ภาค เอกชน 
สังคม ชุมชน พร้อมน าไปใช้
ประโยชน์ ถ่าย ทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี หรือ
ก าหนดเป็นนโยบายในการ
ด าเนินงานขององค์กร  
ร้อยละ 50 ของแผนงาน 

 ส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา แก้ 
ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตามโปรแกรมยุทธศาสตร์
เปูาหมาย (Spearhead) 
เรื่องเร่งด่วนและตามนโยบาย
รัฐ 

 
แนวทางท่ี 2.2.1 

 
 สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมด้านสังคมใน
ประเด็นส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ 
การจัดการและถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

ตัวชี้วัด 3.1  

 จ านวนผลงานวิจัย
สามารถถูกน าไปใช้
อ้างอิงในระดับชาติ  
ร้อยละ 50 ของแผนงาน 

 
แนวทางที่ 3.1.1 

 
 สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ตัวชี้วัด 2.1.1.1 : 
จ านวนผลงานวิจัยท่ี
แล้วเสร็จ พร้อมน า 
ไปประยุกต์เป็นนวัต- 
กรรมทางสังคม นโย 
บายและนวัตกรรม
ส าหรับผู้สูงอายุและ
ผู้พิการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ  60 ของ
ผลงานท้ังหมด 

ตัวชี้วัด 3.1.1.1 : 
จ านวนผลงานวิจัยท่ี      
แล้วเสร็จพร้อมน าไป
เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาการด าเนินงาน
ของหน่วยงานร้อยละ 
90 ของแผนงาน 

กคช. 
2 เรื่อง 

5.1620 ลบ. 

โครงการวิจัย 

เพื่อสร้างองค์

ความรู้ท่ีสามารถ

น าไปแก้ไขปัญหา

และสร้างความ

เข้มแข็งด้านสังคม 

 8 เรื่อง 

11.0875 ลบ. 

-  ศึกษาวิจัยเพื่อ

น าไปสู่การพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

     รวม 8 เรื่อง 

    11.0875 ลบ. 

สป. 

8 เรื่อง 

11.0875 ลบ. 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
จ านวนผลการศึกษา 
วิจัยเพื่อการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
: ร้อยละ 80 ของผล 
การวิจัยที่ได้น าไปใช้
ในการพัฒนางาน
ด้านการจัดสวัสดิการ
และพัฒนาสังคม 

ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ : จ านวน
ผลการศึกษาวิจัย
เพ่ือการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ : ร้อยละ 
50 ของผลการวิจัย
ที่ได้น าไปใช้ในการ
พัฒนางานด้านการ
จัดสวัสดิการและ
พัฒนาสังคม 
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โครงการวิจัย 

เพื่อสร้างองค์

ความรู้ท่ีสามารถ

น าไปแก้ไขปัญหา

และสร้างความ

เข้มแข็งด้านสังคม 

 2 เรื่อง 

5.1620 ลบ. 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนงาน 
บูรณาการ
การพัฒนา
ศักยภาพ
คนตาม
ช่วงวัย 

------------------ 
กรอบวงเงิน 
งบประมาณ  

ปี 2562  
ภาพรวม พม. 
4,078.0275  

ลบ.  

แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม 

เป้าหมายท่ี 1 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก :  สป.พม. // ผส.  สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ระทรวง : สร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 

ปี 61 กรอบวงเงิน  ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

2,813.7555 ลบ. 4,078.0275 ลบ. 1,264.272 ลบ. 44.93 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 คนไทยมีการ
พัฒนาศักยภาพ
ตลอดช่วงชีวิต 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนา
ศักยภาพประชาชนกลุ่มเปูาหมายให้มคีวาม

มั่นคงในชีวิต 1 เร่ือง 2.4900 ลบ. 

จ้างที่ปรึกษาติดตามโครงการฯ 
1 เร่ือง 2.4900 ลบ. 

สป.  
1 เรื่อง 2.4900 ลบ. 

โครงการเดก็และเยาวชนไดร้ับ
การพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย 

758,878 คน  
3,747.2447  ลบ. 

- เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด     
  553,098 คน 3,501.2662 ลบ. 

ดย.  
758,878 คน  

3,747.2447 ลบ. 

ดย. 545,410 คน/ 
2,153.6016 ลบ. 

โครงการเด็กและเยาวชนได้รบั 
 การสร้างความพร้อมและส่งเสรมิ
โอกาสทางการศึกษา 59,300 คน   

39.9051 ลบ. 

ดย.  
59,300 คน   

39.9051 ลบ. 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก
ปฐมวัย 59,300 คน 
39.9051 ลบ.  

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
และสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต

27,650 คน 62.8000 ลบ. 

ค่าจัดการศพ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ในภาวะยากล าบาก 27,650 คน 

62.8000 ลบ. 

ผส.  
 27,650 คน 
62.8000 ลบ. 

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความ 
สามารถการท างานและการเป็นผูสู้ง 
อายุท่ีมีพลัง (Active Aging)  
5,000 คน 20.7538 ลบ. 

สานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยให้
อยู่ดีมีสุข 4,000 คน 19.7000 ลบ. ผส.  

20.7538 ลบ. 

ฝึกอาชีพแก่สตรีใน ศพค. 8 แห่ง (76 
จังหวัด) ให้มีการพัฒนาและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 12,400 คน 190.3676 ลบ. 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสตรีและครอบครัว  
12,400 คน 190.3676 ลบ. 

สค.  
12,400 คน 

190.3676 ลบ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มผลิตภาพวัยท างาน  

4,000 คน 14.4663 ลบ. 

สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชพี 
ฝึกอบรมคนพิการในสถานพัฒนาศักยภาพ

และอาชีพคนพิการ 4,000 คน 
14.4663 ลบ.. 

พก.  
4,000 คน 

14.4663 ลบ. 

 ร้อยละ 75 
ของประชากร
กลุ่มเปูาหมายมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 

 ร้อยละ 75 
ของประชากร
กลุ่มเปูาหมายมี
ความมั่นคงใน
ชีวิต 

เป้าหมายท่ี 2 

 คนไทยทุกช่วง
ชีวิตมีความมั่นคง
ในการด ารงชีวิต 

แนวทางที่  
1.1.3 

แนวทางที่  
1.1.4 

ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชพีในหญิง
อายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชา  
กรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน 

พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 
21 อย่างต่อเนื่อง                
(วัยแรงงาน15-59 ปี) 

ตัวชี้วัด : เด็กท่ีมีพัฒนาการ
สมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

แนวทางที่  
1.1.1 

แนวทางที่  
1.1.2 

ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ
และการมีพัฒนาการสมวยั (เด็ก
ปฐมวัย 0-5 ปี) 

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิตสู่ศตวรรษ
ที่ 21 (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น นัก 
ศึกษา 5-21 ปี) 

ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิต 
การเรียนรู้และพัฒนาตลอด
ชีวิต (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป) 

แนวทางที่  
2.1.2 

แนวทางที่  
2.1.4 

พัฒนาโอกาสในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้น และเสริมสร้างประสบการณ์ 
การเรียนรู้ (เด็กวัยเรียน วัยรุ่น 
นักศึกษา 5-21 ปี) 

สร้างความมั่นคงในชีวิตของ
ผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป) 

- แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
40,780 คน 29.6689 ลบ. 

- เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเดก็ฯ 
165,000 คน 216.3096 ลบ. 

ตัวช้ีวัด : เด็กอายุ 15-21 ปี ร้อย
ละ 75 ได้รับการพัฒนาทักษะชีวติ
หรือทักษะการท างาน 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 85 
ของแรงงานที่ส าเร็จ
การฝึกอบรมได้
มาตรฐานการฝึก 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของการ
พัฒนาทักษะกายใจของผู้สูงอายุ 

ตัวชี้วัด: ผู้สูงอายุท่ีต้องการท างาน
และมีงานท าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20  

พลังปัญญาผู้สูงอายุพัฒนาสู่ผลิต 
ภัณฑ์ชุมชน 1,000 คน 3.000 ลบ. 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 80 ของเด็กปุวยและ
ด้อยโอกาสสามารถเขา้รับการศึกษา
ปกติ 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนของเยาวชนไดร้บั
โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นร้อยละ66 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของ
ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทาง
สังคม 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

แผนบูรณา
การสร้าง

ความเสมอ
ภาค 

เพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 
-------------------

- 
กรอบวงเงิน 

งบประมาณ ปี 
2562 ภาพรวม

ของ พม.  
140.5065 ลบ. 

แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  : สป. พม.// ผส.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์พม. : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถงึบริการทางสงัคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

ตัวชี้วัด  แนวทางที่ 1 

ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

566.9342 ลบ. 137.9072  ลบ. - 426.4277 ลบ. 75.22 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม  

 ผู้สูงอายุและ
ประชากรก่อนวัย
สูงอายุมีความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

ตัวชี้วัด 1.1 : ร้อยละ 
60 ของเครือข่ายมี
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมของประชากร
เพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ  

 

ผส. 

1,278 เครือข่าย 

12.4106 ลบ. 

โครงการ
เสริมสร้างพัฒนา
กลไกเครือข่าย

สร้างความมั่นคง
ทางสังคมเพื่อ
รองรับสังคม

ผู้สูงอายุ  
1,278 เครือข่าย 

76 องค์กร  
14.9508 ลบ. 

พัฒนากลไกในการสร้าง                   
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ               

และสังคม  
1,278 เครือข่าย 
12.4106 ลบ. 
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เป้าหมายที่ 1 

 ประชากรมีการ
เตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
จ านวน 150,000 คน 
และสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
200,000 คน 

 พัฒนากลไกในการ
สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ของผู้สูงอาย ุ

14 

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : 
จ านวนเครือข่าย
ที่ได้รับการเสรมิ 
สร้างพัฒนากลไก
สร้างความมั่นคง
ทางสังคมเพื่อ
รองรับสังคม
ผู้สูงอาย ุ

ตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ : ร้อย
ละ 80 ของเครือ 
ข่ายมีกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 

เตรียมความพร้อมคนพิการ

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ

76 องค์กร 2.2400 ลบ. 

พก. 
76 เครือข่าย 
2.2400 ลบ. 

 สภาพแวดล้อม 
และนวัตกรรมที่
เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีเพื่อ
รองรับสังคม
ผู้สูงอาย ุ

พก. 
2,385 แห่ง 

51.5000 ลบ. 

เป้าหมายที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  แนวทางที่ 4 ตัวชี้วัด 4.1 : จ านวน
ที่อยู่อาศัยที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
กับผู้สูงอายุและคนทุก
วัย   เปูาหมาย                           
12,385 แห่ง  
306.8358 ลบ. 

ผส. 
เป้าหมาย 

10,000 แห่ง 
255.3358 ลบ. 

โครงการปรับปรงุที่
อยู่อาศัยและสถานที่
สาธารณะที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุและทุก

วัย 
เป้าหมาย 

12,385 แห่ง 
306.8358 ลบ. 

ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ 
ผู้สูงอายุให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 10,000 แห่ง 

255.3358 ลบ. 

 ที่อยู่อาศัยและสถานที่
ที่มีการปรับสภาพ 
แวดล้อมที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อคนทุกกลุ่มเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  
366.8358 ลบ. 

 การปรับปรุงสภาพ 
แวดล้อมและสิ่งอ านวย
ความสะดวก (เจ้าภาพ : 
ผส.)  
       366.8358 ลบ. 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่

อาศัยส าหรับคนพิการ 2,385 
แห่ง 

51.5000 ลบ. 

พก. 
76 แห่ง 30,000 คน  

50.0000 ลบ. 

ตัวชี้วัด 4.2 : จ านวน
สถานท่ีสาธารณะและ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุและคนทุก
วัย 126 แห่ง 30,000 
คน  60.0000 ลบ. 

ผส. 
50 แห่ง  

10.0000 ลบ. 

โครงการส่งเสรมิ
ชุมชนที่เป็นมิตรกับ
สังคมผู้สูงอายุและ

คนทุกวัย 
เป้าหมาย 

126 แห่ง 30,000 คน  
60.0000 ลบ. 

เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ 50 แห่ง 

10.0000 ลบ. 

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการ
และทุกคนในสังคม 76 แห่ง 
30,000 คน 50.0000 ลบ. 
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รายละเอียด 
ในหน้าถัดไป 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

แผนบูรณา
การสร้าง

ความเสมอ
ภาค 

เพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 
-------------------

- 
กรอบวงเงิน 

งบประมาณ ปี 
2562 ภาพรวม

ของ พม.  
140.5065 ลบ. 

แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) หน่วยงาน โครงการ กิจกรรม 
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  : สป. พม.// ผส.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์พม. : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถงึบริการทางสงัคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

ปี 61 กรอบวงเงิน  ปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

566.9342 ลบ. 140.5065  ลบ. - 426.4277  ลบ. 75.22 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม  

ตัวชี้วัดที่ 2.1  แนวทางที่ 2.1.1 ตัวช้ีวัด : จ านวน
นวัตกรรมและเทคโนโล 
ยีที่น ามาใช้ประโยชน์ 
จ านวน 6 เรื่อง 

ผส. 
เป้าหมาย 

50,000 คน 

16.9726 ลบ. 

โครงการพัฒนา
ระบบการคุ้มครอง

ทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย 
50,000 คน 

16.9726 ลบ. 

พัฒนาระบบการดูแล 

และการคุ้มครองผู้สูงอายุ 

50,000 คน  

16.9726 ลบ. 

 สภาพแวดล้อม 
และนวัตกรรมที่
เอื้อต่อการมีสุข
ภาวะที่ดีเพื่อ
รองรับสังคม
ผู้สูงอาย ุ

พก. 
462 หลัง 

9.2400 ลบ. 

ต่อ 

เป้าหมายที่ 2 

 ผู้สูงอายเุข้าถึงนวัต- 
กรรมและเทคโนโลยีการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาวะ
ที่ดีของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 20 

 ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  แนวทางที่ 2.3.1 ตัวช้ีวัด : จ านวนที่อยู่

อาศัยที่ได้รับการปรับ

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือ

ต่อการด ารงชีวิตของ

คนทุกกลุ่มในสังคม 

3,962 หลัง 

ผส. 
เป้าหมาย 

1,800 หลัง 
78.3545 ลบ. 

โครงการปรับปรงุ               
ที่อยู่อาศัยและ

สถานที่สาธารณะ             
ที่เหมาะสมกับ

ผู้สูงอายุ และทุกวัย 
เป้าหมาย 
3,962 หลัง 

87.9900 ลบ. 

ปรับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการด ารงชีวิตในสังคม

สูงวัย 1,800 หลัง  
78.3545 ลบ. 

 ที่อยู่อาศัยและ
สถานที่ที่มีการปรับ
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและเอื้อต่อ
คนทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 30 

 การปรับปรุง
สภาพ แวดล้อม
และสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับ
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับ

คนพิการ 462 หลัง 
9.2400 ลบ. 

พก. 
77 แห่ง  

14.8145 ลบ. 

ตัวช้ีวัด  : จ านวน
สถานที่สาธารณะและ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต
ของผู้สูงอายุและคนทุก
วัย 97 แห่ง 

ผส. 
20 แห่ง  

3.8750 ลบ. 

โครงการส่งเสรมิ
ชุมชนที่เป็นมิตร  
กับสังคมผู้สูงอายุ

และคนทุกวัย 
เป้าหมาย 
97 แห่ง 

18.6895 ลบ. 

เสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุ 20 แห่ง  

3.8750 ลบ. 

ส่งเสริมการจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับคนพิการ
และทุกคนในสังคม 77 แห่ง 

14.8145 ลบ. 15 

ตัวช้ีวัด : จ านวน
ผู้สูงอายุที่เข้าถึง
นวัตกรรมและเทคโนโล 
ยี จ านวน 256,520 คน 

ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ : 
ร้อยละ 80 
ของผู้สูงอายุที่
ได้รับการดูแล
และคุ้มครอง
ให้มีสุขภาวะ 
ทีดี่ 

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : 
จ านวนที่อยู่
อาศัยท่ีได้รับการ
ปรับสภาพ 
แวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการด ารงชีวิต
ของคนทุกกลุ่ม
ในสังคม 

ตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณ : 
จ านวนสถานท่ี
สาธารณะที่ได้รบั
การปรับปรุงให้
เอื้อต่อผู้สูงอายุ
และคนทุกวัย 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

แผนงานบูรณา
การป้องกัน 
ปราบปราม

การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 
--------------------

- 
กรอบวงเงิน
งบประมาณ  

ปี 2562 
ภาพรวม  พม. 
19.6278 ลบ. 

แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด(ภาพรวม) ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
การให้บริการกระทรวง โครงการ หน่วยงาน กิจกรรม 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ก.พ.ร.//ป.ป.ช.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พม. : บริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย แนวทางที่ 1  ตัวชี้วัด  

ปี 61 กรอบวงเงิน ปี 62  เพ่ิมขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

21.9013 ลบ. 19.6278 ลบ. - 2.2735 ลบ. 10.38 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ : 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม  
จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซ่ือสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

 สังคมไทยมี
ภาพลักษณ์                     
การปูองกัน                    
และปราบปราม                
การทุจริตดีขึ้น 

- ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ให้กับเครือข่าย
ในการปูองกันการ
ทุจริต 
    1.5204  ลบ. 

สป. 
 600 คน  

1.5204 ลบ. โครงการ
ปูองกัน                           

การทุจริต 
และประพฤติ              

มิชอบ  
24,600 คน  

 19.6278 ลบ. 

ดย. 
23,000 คน 

15.5794 ลบ. 

ส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ด้านการปูองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 
23,000 คน  

15.5794 ลบ. 

พส. 
1,000 คน  

2.5280 ลบ. 

- เสริมสร้างมาตรการ
กลไกการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 1,000 คน 
       2.5280 ลบ. 
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 ประเทศไทยได้รับ
การประเมินค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต 
(Corruption 
Perceptions Index 
: CPI) สูงกว่าร้อยละ 
47 

 ปลูกฝังวิธีคิด 
สร้างจิตส านึก ให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 

แนวทางที่ 2  

 ปูองกันการทุจริตเชิงรุก 

แนวทางท่ี 3  

 ปราบปรามการทจุริต 

ตัวชี้วัด : ร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
สร้างความตระหนัก
รู้ในการปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต มีจิต 
ส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยก 
แยะระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณ : จ านวน
ประชากรเปูา 
หมายที่ได้รับความ
ตระหนักรู้และมี
ส่วนร่วมในการ
ปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 

ตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ : ร้อยละ 
80 ของประชากร
เปูาหมายที่มี
ความรู้ ความเข้า 
ใจในการมีส่วนร่วม
ปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิ
ชอบ 



แผนงานบูรณาการเชิงพื้นที่  ประจ าปี 2562 
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาค) 

66.4412 ล้านบาท    คิดเป็นร้อยละ 0.44  
ของงบประมาณภาพรวมของ พม. 

งบประมาณแผนบูรณาการเชงิพื้นที่ ของ พม.   
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ปี 2562 

งบประมาณบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2562 ของ พม.  

  ลดลง จากงบประมาณตาม พ.ร.บ.ปีงบประมาณ 2561  

จ านวน 469.8527 ลบ.  คิดเป็น ร้อยละ 87.61 

60.33% 
22.09% 

ภาคกลาง 
4.45% 

13.13% 

สป. พม. พส. รวม สป. พม. พส. รวม

รวม 509.2099  27.0840   536.2939   66.4412    -          66.4412     469.8527-        87.61-      

  - ภาคกลาง 12.8909    27.0840   39.9749    2.9560      -          2.9560      37.0189-          92.61-      

  - ภาคเหนือ 108.3761  -         108.3761   14.6795    -          14.6795     93.6966-          86.46-      

  - ภาคตะวนัออก 77.3683    -         77.3683    -          -          -           77.3683-          100.00-    

  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 208.9375  -         208.9375   40.0824    -          40.0824     168.8551-        80.82-      

  - ภาคใต้ 67.3446    -         67.3446    -          -          -           67.3446-          100.00-    

  - ภาคใต้ชายแดน 34.2925    -         34.2925    8.7233      -          8.7233      25.5692-          74.56-      

แผนงาน/หน่วยงาน
ป ี2561 ป ี2562  รวม

เพ่ิมข้ึน/ลดลง

 คิดเปน็

ร้อยละ



แผนงาน
บูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ี
ระดับภาค  

-------------------
งบประมาณ  

ปี 2562 
ภาพรวม  
ของ พม.  

66.4412 ลบ. 

แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง ตัวชี้วัด (ภาพรวม) ภาค หน่วยงาน กิจกรรม 

เป้าหมาย 

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์พม. : ส่งเสริมโอกาสการเข้าถงึบริการทางสงัคมบนพ้ืนฐานความพอเพียง 

ตัวชี้วัด แนวทาง 1 

แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

  
แนวทาง 4 

ปี 61 กรอบวงเงินปี 62 เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ 

  536.2939 ลบ. 66.4412 ลบ. -469.8527  ลบ. 87.61 

 เศรษฐกิจ
ระดับภาคเติบโต
ตามศักยภาพ 
ประชาชนมีความ
เป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 อัตราการขยายตัว
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) 
เพิ่มขึ้น 

 เพ่ิมศักยภาพภาค 
อุตสาหกรรม การค้าและการ
ลงทุน 

 เพิ่มศักยภาพภาคการเกษตร  

 เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยว
และบริการ 

 พัฒนาด้านสังคม ยกระดับ 
คุณภาพชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 1 : มูลค่า
การค้าและการลงทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2 : มูลค่าสินค้า
เกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

ตัวช้ีวัดที่ 3 : รายได้จาก
การท่องเท่ียวและบริการ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (แผนพัฒนาภาค) 
สอดคล้องกับนโยบายรฐับาล นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

ตัวชี้วัดที่ 4 : ด้านสังคม
ได้รับการปรับ ปรุงพัฒนา 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี
ขึ้นร้อยละ 1  

ภาคกลาง 
 2.9560 ลบ.  

สป.  
2.9560 ลบ. (2 จังหวัด) 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(อารยสถาปัตย์)  2.9560 ลบ.  

สป.  
14.6795 ลบ. (17 จังหวัด) 

ภาคเหนือ 
14.6795 ลบ. 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคน
ยากจนภาคเหนือ (ส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ) 14.6795 ลบ. 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

40.0824 ลบ. 

สป. 
40.0824 ลบ. (12 จังหวัด) 

พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 
29.6412 ลบ.  

พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการฯ 
(อารยสถาปัตย์) 10.4412 ลบ.  

ภาคใต้ชายแดน 
5.0000 ลบ.  

สป.  
5.0000 ลบ. (1 จังหวัด) 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
(อารยสถาปัตย์)  5.0000  ลบ.  
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แนวทาง 5 

 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้าน
การแก้ไขปัญหาความยากจน 
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง
การเติบโตจากภายใน 

  
แนวทาง 6 

 บริหารจัดการทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 5 : สัดส่วน
คนจนลดลง ร้อยละ 1  

ตัวชี้วัดที่ 6 : บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นร้อยละ 2 

ภาคใต้ชายแดน 
3.7233 ลบ.  

สป. (3 จังหวัด) 
3.7233 ลบ.  

พัฒนาศักยภาพคน  
(ภูมิปัญญาฯ) 3.7233 ลบ.  



ยุทธศาสตร์ 20 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

แผนฯ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาภาค เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2562 พม. (ภาคกลาง) 

เป้าหมาย 
แผน 12 

เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายไดร้ะหว่างภาคและมีการกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
แผนฯ 12 

ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดบัภาคลดลง 
ตัวชี้วัด 2.1  เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รบัการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งบฯ ปี 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ของแผน 

เป้าหมาย: เศรษฐกิจระดับภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตดขีึน้ 
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตวัมลูคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพ่ิมขึ้น) 

เป้าหมายการให้บรกิาร
กระทรวง ประชากรเปูาหมายมคีุณภาพชีวิตทีด่ขีึ้น 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชากรเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เชิงปริมาณ จ านวนประชากรกลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ภาค พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัย และภาคกลางเป็นฐานการผลติสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

แนวทาง/ 
กลุ่มโครงการ 

แนวทางที่ 1 เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน  
                - กลุ่มโครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล (2 จังหวัด 2.9560 ลบ. ) 

ห่วงโซ่คุณค่า  ต้นทาง : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลางทาง : ยกระดับการให้บริการและนวัตกรรม  ปลายทาง : ส่งเสริมการตลาด 

 - อารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคน 
(Universal Design for All - UD for All)  

2.9560 ลบ. 
- - 
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ยุทธศาสตร์ 20 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

แผนฯ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาภาค เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2562 พม. (ภาคเหนือ) 

เป้าหมาย 
แผน 12 

เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายไดร้ะหว่างภาคและมีการกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
แผนฯ 12 

ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดบัภาคลดลง 
ตัวชี้วัด 2.1  เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รบัการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งบฯ ปี 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ของแผน 

เป้าหมาย: เศรษฐกิจระดับภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตดขีึน้ 
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตวัมลูคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพ่ิมขึ้น) 

เป้าหมายการให้ บริการ
กระทรวง ประชากรเปูาหมายมคีุณภาพชีวิตทีด่ขีึ้น 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชากรเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เชิงปริมาณ จ านวนประชากรกลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ภาค ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน 

แนวทาง/ 
กลุ่มโครงการ 

แนวทางที่ 5 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
                - กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายแุละคนยากจนภาคเหนือ (17 จังหวัด 14.6795 ลบ. ) 

ห่วงโซ่คุณค่า   ต้นทาง : พัฒนาระบบการให้บริการ กลางทาง : พัฒนาศักยภาพคน  ปลายทาง : ยกระดับคุณภาพชีวิต 

- -  - การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ 14.6795 ลบ. 
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ยุทธศาสตร์ 20 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

แผนฯ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาภาค เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2562 พม. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

เป้าหมาย 
แผน 12 

เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายไดร้ะหว่างภาคและมีการกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
แผนฯ 12 

ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดบัภาคลดลง 
ตัวชี้วัด 2.1  เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รบัการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งบฯ ปี 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ของแผน 

เป้าหมาย: เศรษฐกิจระดับภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตดขีึน้ 
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตวัมลูคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพ่ิมขึ้น) 

เป้าหมายการให้ บริการ
กระทรวง ประชากรเปูาหมายมคีุณภาพชีวิตทีด่ขีึ้น 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชากรเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เชิงปริมาณ จ านวนประชากรกลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ภาค ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

แนวทาง/ 
กลุ่มโครงการ 

แนวทางที่ 5 พัฒนาพื้นที่ระดับภาคด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน 
                - กลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายไดน้้อยเพ่ือลดความเหลือ่มล้ าทางสังคม (12 จังหวัด 40.0824 ลบ. ) 

ห่วงโซ่คุณค่า ต้นทาง : พัฒนาระบบการให้บริการ กลางทาง : พัฒนาศักยภาพคน   ปลายทาง : ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  -  กลุ่มกิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายไดข้องคนยากจน 
29.6412 ลบ. 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชีวิตและจัดสวัสดกิารให้แก่
ผู้สูงอายุ ผูพิ้การ และผู้ด้อยโอกาส (อารยสถาปัตย์) 

10.4412 ลบ. 
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ยุทธศาสตร์ 20 ปี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

แผนฯ 12  ยุทธศาสตร์ที่ 9  พัฒนาภาค เมือง พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พ.ศ. 2562 พม. (ภาคใต้ชายแดน) 

เป้าหมาย 
แผน 12 

เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายไดร้ะหว่างภาคและมีการกระจายรายไดท้ี่เป็นธรรมมากขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย  
แผนฯ 12 

ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดบัภาคลดลง 
ตัวชี้วัด 2.1  เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รบัการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์จัดสรร 
งบฯ ปี 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเตบิโตจากภายใน 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ของแผน 

เป้าหมาย: เศรษฐกิจระดับภาคเตบิโตตามศกัยภาพ ประชาชนมีความเปน็อยู่และคุณภาพชีวิตดขีึน้ 
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตวัมลูคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP เพ่ิมขึ้น) 

เป้าหมายการให้ บริการ
กระทรวง ประชากรเปูาหมายมคีุณภาพชีวิตทีด่ขีึ้น 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของประชากรเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เชิงปริมาณ จ านวนประชากรกลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ภาค 

เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ส าคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชือ่มโยงการค้าและการท่องเที่ยวกบัพ้ืนที่ภาคใต้ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซียและสิงคโปร์ (3 จังหวัด 8.7233 ลบ. ) 
 ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้าและเมืองท่องเที่ยว
ชายแดน  (1 จังหวัด 5.0000 ลบ. ) 

แนวทาง/ 
กลุ่มโครงการ 

แนวทางที่ 1 เพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
           - กลุ่มโครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนฯ (1 จังหวัด 5.0000 ลบ. ) 

ห่วงโซ่คุณค่า  ต้นทาง : 
ด้านการผลิต 

กลางทาง :  
การสร้างมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม 

 ปลายทาง :  
การจัดจ าหน่ายและการตลาด 

 -พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
(ส าหรับผู้สูงอายุและคนพิการมัสยิด
กลาง ปัตตานี)  5.0000  ลบ. 

ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน (3 จังหวัด 3.7233 ลบ. ) 

แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต 
                - กลุ่มโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง (3 จังหวัด 3.7233 ลบ. ) 

 ต้นทาง  
พัฒนาระบบการให้บริการ 

กลางทาง :  
พัฒนาศักยภาพคน 

 ปลายทาง :  
ยกระดับคุณภาพชีวิต 

   - พัฒนาศักยภาพคน(พลังภูมิปัญญาต่อยอดความรู้ 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชุมชน และเพ่ิมมูลค่าภูมิ
ปัญญา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)  3.7233  ลบ. 
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การจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น  

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
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แผนงานบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร ์

4 ยุทธ 5 แผนงาน 
381.2355 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
290.9385 ลบ. 

แผนงานบูรณาการเชิงพ้ืนที่   
66.4412 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน...ความสามารถ
ในการแข่งขันฯ 11.0875 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

1.5204  ลบ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน 
การแก้ไขปัญหา  
ความยากจนฯ  
290.9385  ลบ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนฯ 66.4412 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการแก้ไข 
ปัญหาความยากจนฯ  

734.3041  ลบ. 

แผนงานพื้นฐาน 
734.3041  ลบ. 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 819.8909 ลบ.  

366.1376 ลบ. 

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ
ประชากรเปูาหมายในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้   

145.4960 ลบ. 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไป 
แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม  

(11.0875 ลบ.) 

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบ  (1.5204 ลบ.)  

โครงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบ 
ปัญหาทางสังคม (251.1385  ลบ.)  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย                                   
เพ่ือการพัฒนางานด้านสังคม  

734.3041 ลบ. 

รายจ่ายบุคลากรด้านพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย ์

819.8909 ลบ. 

งบประมาณรายจ่าย 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ  

1.5204 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคง 
และลดความเหลื่อมล้ า 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
290.9385 ลบ. 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  
(ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ) 66.4412 ลบ. 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหา
จังหวัดชายแดนใต้ 145.4960 ลบ. 

    แผนงานบูรณาการจัดการปัญหา 
   แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย ์ 

   220.6416 ลบ.  

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
11.0875  ลบ. 

แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลด
ความเหลื่อมล้ าฯ 734.3041  ลบ. 

- ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 145.4960 ลบ.(กตร.) 

ภาคกลาง 2.9560 ลบ. / ภาคเหนือ 14.6795 ลบ./ 
ภาคอีสาน 40.0824 ลบ./ ภาคใต้ชายแดน 8.7233 ลบ. (กยผ.) 

- ศึกษาวิจัยเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 8 เรื่อง 
11.0875  ลบ.  (สสว.1-12) 

- ส่งเสริม ประสานและด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ 
ปัญหาทางสังคม 251.1385  ลบ. (กตร./ คชส./ ศปก.) 

- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับเครือข่ายในการ
ป้องกันการทุจริต 1.5204 ลบ.  (ศปท.) 

- การพัฒนากลไกเชิงนโยบายท่ีก่อให้ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
52.9113 ลบ. (กคม.) 

- การพัฒนาศักยภาพพนกังานเจา้หน้าที่ตามกฎหมาย 1.0686 ลบ. 
  (สบพ.) 
- การเสริมสร้างการตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาเครือข่ายฯ  
 82.7660 ลบ. (กคม.) 
- การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์ 
  83.8957 ลบ. (กคม.) 

- บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
57.4168 ลบ. (ศทส./ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าส่ือสารโทรคมนาคม)  

- อ านวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  527.2342 ลบ. (สร./กก./กปส./ศทส./สบพ.)  

- จัดท าข้อเสนอ พัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนา 
  สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 149.6531 ลบ. (กยผ./กตร./ 
  สนง. พมจ./ศชส./กมพ./กพบ./กกม./กตภ./สสว./ศปท./กคม.)  

โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ 
จากปัญหาการค้ามนุษย์  

167.7303  ลบ. 

โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย และ 
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

52.9113 ลบ. 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมายให้มีความม่ันคงในชีวิต  

2.4900 ลบ.  
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน 

ตลอดช่วงชีวิต 2.4900 ลบ. 

2562 ปี จ านวน 2,292.8102 ลบ.  
ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

- ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 2.4900 ลบ. (กยผ.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน...เสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 2.4900  ลบ. 

- เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการพัฒนาสังคม 39.8000 ลบ. (กกต.)  

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบ 
ความร่วมมืออาเซียน (39.8000 ลบ.)  



แผนงานบุคลากรภาครัฐ (819.8909 ลบ.) 

 - เงินเดือนและค่าจ้างประจ า 606.0266 

 - ค่าตอบแทนพนกังานราชการ  186.3897 

  - ค่าตอบแทน 20.6587 

  - ค่าใช้สอย 6.8159 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                           - ข้าราชการ 1,604 อัตรา    - พนักงานราชการ 796 อัตรา     - ลูกจ้างประจ า 147 อัตรา   

รายละเอียดงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ  

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างสวัสดิการ สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต (819.8909 ลบ.) 

รายจ่ายบุคลากรดา้นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (819.8909 ลบ.) 

งบบุคลากร 792.4163 ลบ. งบด าเนินงาน 27.4746 ลบ. 

2562 ปี 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
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แผนงานพื้นฐาน 734.3041 ลบ.   1 ยุทธ  1 แผนงาน 1 ผลผลิต/โครงการ 

มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับ 

การพัฒนาบ ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

หน่วยงานในสังกัดได้รับการอ านวยการ 

และสนับสนุนการด าเนินงาน  

 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน (734.3041 ลบ.) 

แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน (734.3041 ลบ.) 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม (734.3041 ลบ.) 

รายละเอียดงบประมาณแผนงานพื้นฐาน  2562 ปี 

ศทส./สพบ./ศปท./กปส./กกต. (57.4168 ลบ.) 

บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (57.4168 ลบ.) 

อ านวยการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์  

(527.2342 ลบ.) 

สร./กก./กปส./ศทส./สบพ. (527.2342  ลบ.) 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ที่น าไปสู่การปฏิบัติ 5 เรื่อง 

จัดท าข้อเสนอ พัฒนานโยบายและแผน 
ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ (149.6531 ลบ.) 

กยผ./กตร./สนง. พมจ./ศชส./กมพ./กพบ./กกม./กตภ./ 
สสว./ศปท./กคม. (149.6531 ลบ.) 

ส านักงานปลัดกระทรวง 
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                             แผนงานยุทธศาสตร์ 290.9385 ลบ.   1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน 2 ผลผลิต/โครงการ 

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับบริการทางสังคม 836,200 คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 290.9385 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 290.9385 ลบ. 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
251.1385 ลบ.  

ส่งเสริม ประสาน และด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
251.1385  ลบ. 

กตร./ คชส./ ศปก. 251.1385  ลบ. 

รายละเอียดงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์  2562 ปี 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
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เสริมสร้างความร่วมมือและเพ่ิมบทบาทการเป็นผู้น าดา้นการพัฒนาสงัคมระหว่างประเทศ 
และภูมิภาค 39.8000 ลบ. 

กกต. 39.8000  ลบ. 

เจ้าภาพการประชุมประชาคมและสังคมอาเซียน 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  
39.8000 ลบ. 



 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (366.1376 ลบ.)  

แผนงานบูรณาการ 381.2355  ลบ. 4 ยุทธ 5 แผนงาน 6 ผลผลิต/โครงการ 

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์
ความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้  
7,556 คน   

นโยบายและมาตรการในการปอูงกนั 
และปราบปรามการคา้มนษุย์  

พนักงานเจ้าหน้าที ่
ที่เข้ารับการพัฒนา

ศักยภาพ  
67,120 คน 

ประชากรเปูาหมาย 
รับรู้และตระหนัก 

ถึงภัยของ 
การค้ามนุษย์ 

ประชากรเปูาหมาย
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและการ

คุ้มครองจากปัญหา
การค้ามนุษย์   

- ศึกษาวิจัยเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

  รวม 8 เรื่อง 11.0875 ลบ. 
 

โครงการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

(1.5204 ลบ.)  

บุคลากรภายในองค์กรและ
เครือข่ายมีความรู้และมีส่วน
ร่วมในการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริต  
600 คน 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ (145.4960 ลบ.) 

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาศักยภาพประชากร

เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (145.4960 ลบ.) 

การพัฒนากลไกเชิงนโยบายที่ก่อให้เกิด 

การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 52.9113 ลบ. 

การพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าทีต่าม
กฎหมายฯ 1.0686 ลบ. 

ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปแก้ไขปัญหาและสร้าง

ความเข้มแข็งด้านสังคม  
11.0875 ลบ. 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้กับ
เครือข่ายในการปูองกันการทุจริต 

1.5204 ลบ. 

กตร. 
145.4960 ลบ. 

กคม. 
52.9113 ลบ. 

สบพ. 
1.0686 ลบ. 

กคม. 
82.7660 ลบ. 

กคม. 
83.8957 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านความ 
สามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (11.0875 ลบ.) 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ภาครัฐ  (1.5204 ลบ.) 

แผนงานบูรณาการปอ้งกัน 
ปราบปราม การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (1.5204 ลบ.) 
 

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปแก้ไข                  

ปัญหาและสร้างความเข้มแข็ง
ด้านสังคม (11.0875 ลบ.) 

สสว. 1-12 
11.0875 ลบ. 

ศปท. 
1.5204 ลบ. 

รายละเอียดงบประมาณ 
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  2562 ปี 

แก้ไขปัญหาและพัฒนา 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

145.4960 ลบ. 

แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
220.6416 ลบ.  

โครงการพัฒนากลไกเชิงนโยบาย 
และการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม (52.9113 ลบ.) 

โครงการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ 
จากปัญหาการค้ามนุษย์  

(167.7303 ลบ. 67,120 คน) 

แผนงานบูรณาการวิจัย 
และนวัตกรรม  
(11.0875 ลบ.) 

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(2.4900 ลบ.) 
 

โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่อพัฒนาศักยภาพประชากร
กลุ่มเป้าหมายให้มีความมั่นคง

ในชีวิต 2.4900 ลบ.  

ส านักงานปลัดกระทรวง 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

(2.4900 ลบ.) 

ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนงานงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

2.4900 ลบ. 

จ้างที่ปรึกษาติดตาม
โครงการฯ 1 เรื่อง 

กยผ. 
2.6500 ลบ. 

การเสริมสร้างการ
ตระหนักรู้แก่

กลุ่มเปูาหมายฯ
82.7660 ลบ. 

การคุ้มครองช่วย 
เหลือผู้เสียหายฯ 
83.8957  ลบ. 



  ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 66.4412 ลบ. 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ) 66.4412 ลบ. 

ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ชายแดน 

“ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขง” 

“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานคร
ทันสมัย และภาคกลาง 
เป็นฐานการผลิตสินค้า 
และบริการท่ีมีมูลค่าสูง” 

“ศูนย์กลางเศรษฐกิจ 
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

“เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป                
ทีส่ าคัญของประเทศ และเป็นเมืองชายแดนเชือ่มโยงการค้า

และการท่องเที่ยวกับพ้ืนที่ภาคใต้และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
มาเลเซียและสงิคโปร์”  

2.9560 ลบ. 14.6795 ลบ. 40.0824  ลบ. 8.7233 ลบ. 

1. กลุ่มโครงการพัฒนากรุงเทพ 
มหานคร และเมืองปริมณฑล 
2.9560 ลบ.  (2 จังหวัด) 
    - กิจกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อ
คนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคน 
(Universal Design for All - 
UD for All) 2.9560 ลบ.  

1. กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ   
14.6795 ลบ. (17 จังหวัด) 
    - กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ 14.6795 ลบ. 

1. กลุ่มโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม  40.0824  ลบ. (12 จังหวัด) 
     - กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของ
คนยากจน  29.6412 ลบ.   
     - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส  10.4412 ลบ.    

1. กลุ่มโครงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณด่านชายแดนให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดน                      
5.0000 ลบ. (1 จังหวัด)  
    - กิจกรรมพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและคนพิการ
มัสยิดกลาง ปัตตานี 5.0000 ลบ.  

2562 ปี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
(ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน)  

66.4412  ลบ. 4 ภาค 5 ผลผลิต/โครงการ ส านักงานปลัดกระทรวง 

2. กลุ่มโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  
3.7233 ลบ.  (3 จังหวัด)  
    - กิจกรรมพลังภูมิปัญญาต่อยอดความรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่
ชุมชน และเพ่ิมมูลค่าภูมิปัญญา 3.7233 ลบ.  
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งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
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แผนงานบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร ์

3 ยุทธ 3 แผนงาน 
3,812.7292 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
949.6174 ลบ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน 
ความมั่นคง  

3. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

3,787.1498 ลบ.  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 15.5794 ลบ. 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจนฯ 

949.6174 ลบ. 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าฯ 

174.6224 ลบ. 
แผนงานพื้นฐาน 

174.6224 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ 605.8504 ลบ.  

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาเสพติด  10.0000 ลบ. 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3,787.1498  ลบ. 

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

 15.5794 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดกิารสงัคมและยกระดับ 
                    คุณภาพชีวิต  949.6174 ลบ. 

  แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเตบิโตจากภายใน 

174.6224 ลบ. 

10.0000 ลบ. 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดส าหรับเดก็

และเยาวชน 10.0000 ลบ. 

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
15.5794 ลบ. 

โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครอง                                
และบริการสวัสดิการสังคม 885.6509 ลบ. 

ผลผลิต ข้อเสนอเชงินโยบายเพ่ือการพัฒนางานด้าน 
เด็กและเยาวชน 144.6224 ลบ./  
กองทุนคุ้มครองเด็ก 30.0000 ลบ. 

บุคลกรด้านเด็กและเยาวชน 605.8504 ลบ. 

โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพตามช่วงวัย 
 3,747.2447 ลบ. 

โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสร้าง 
ความพร้อม และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 

39.9051 ลบ. 

ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 5,542.8194 ลบ. (รวมกองทุน)   กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
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โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและ 
พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 63.9665 ลบ. 



ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3,787.1498 ลบ.  

ภารกิจยุทธศาสตร์  4  ยุทธ  4  แผนงาน  6  ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 3,787.1498 ลบ.  

โครงการปอ้งกันการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ 

 23,000 คน 15.5794 ลบ. 

ศดร. กสพ. 

 
 

กสพ. 
 

กคค./กยผ. 
 

 
กสพ./กสก. 

 
กสพ. 

  

กิจกรรมท่ี 1  
: จัดบริการ 
สวัสดิการใน
สถาบัน 
530.4975 
ลบ. 

กิจกรรมท่ี 3 
: จัดบริการ
เพื่อปูองกัน
และพัฒนา
ศักยภาพ 
206.2429
ลบ. 

จัดบริการ 
สวัสดิการใน
สถาบัน 
เปูาหมาย 
24,482 คน 
530.4975 
 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภารกิจยุทธศาสตร์ 
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โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการสรา้ง 
ความพร้อม และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา 

59,300 คน  39.9051 ลบ. 

โครงการเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย 
758,878 คน  3,747.2447 ลบ. 

กิจกรรม 1 : 
การส่งเสริม 
การเกิดอย่างมี
คุณภาพ  
เปูาหมาย : 
553,098 คน 
3,501.2662 ลบ. 

กิจกรรม 2 : 
การส่งเสริมและ
สนับสนุนทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชน 
เปูาหมาย :  
165,000 คน 
(216.3096 ลบ.) 

กิจกรรม 3 : 
ส่งเสริมการปูองกัน
พฤติกรรมและ
สถานการณ์ 
เปูาหมาย :  
40,780 คน 
(29.6689 ลบ.) 

กิจกรรม 1:  
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย 
เปูาหมาย :  59,300 คน 
(39.9051 ลบ.) 

โครงการปูองกัน  
และแก้ไขปัญหา
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 เปูาหมาย 
40,780 คน                                  

(29.6689 ลบ.) 

โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

เปูาหมาย 59,300 คน 
(39.9051 ลบ.) 

 โครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการ

เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
เปูาหมาย  

553,098 ราย 
(3,501.2662 ลบ.) 

 โครงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งสภาเด็ก
และเยาวชนทุกระดับ  

เปูาหมาย 
165,000 คน 

(216.3096 ลบ.) 

แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

กิจกรรม 1: 
การส่งเสริมเด็กและเยาวชน
ด้านการปูองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
23,000 คน  
15.5794 ลบ. 

โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก             
และเยาวชน รณรงค์ปูองกัน           

การทุจริตคอรัปชัน 
เปูาหมาย 23,000 คน 

(15.5794 ลบ.) 

แผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามและบ าบัดรักษา 

ผู้ติดยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความม่ันคง 

โครงการสรา้งภูมิคุม้กันภัยยา

เสพติดส าหรับเด็กและเยาวชน 

10.0000 ลบ. 

กิจกรรม 1: 

การสร้างภูมิคุ้มกันภัย 

ยาเสพติดส าหรับเด็ก 

และเยาวชน 1,155 คน 

10.0000 ลบ. 

โครงการรณรงค์และปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด  

(TO  BE NUMBER ONE) 
เปูาหมาย 1,155 คน 

(10.0000 ลบ.) 

ยุทธศาสตร์ด้านการแกไ้ขปัญหาความยากจน   
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเติบโตจากภายใน  

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

โครงการแด็กและเยาวชนได้รับ 
การคุ้มครองและบริการสวสัดิการสังคม 

213,629 คน 885.6509 ลบ. 

โครงการแดก็และเยาวชนไดร้ับ 
การส่งเสริม และพัฒนา 

ศักยภาพ คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ 
42,480 คน 63.9665 ลบ. 

กิจกรรมท่ี 2 
: จัดบริการ
สวัสดิการ
ด้านโรค
เอดส์ 
8.7600 ลบ. 

กิจกรรมท่ี 4  
: จัดหา
ครอบครัว
ทดแทน 
140.1505  
ลบ. 

จัดบริการ
สวัสดิการด้าน
โรคเอดส์ 
เปูาหมาย  
250 คน 
8.7600 ลบ. 

จัดบริการเพื่อ
ปูองกันและ
พัฒนา
ศักยภาพ
เปูาหมาย  
179,600 คน 
206.2429
ลบ. 

จัดหา
ครอบครัว
ทดแทน
เปูาหมาย  
9,297 คน 
140.1505 
ลบ. 

กิจกรรมท่ี 1 
: ส่งเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 
38.4911 
ลบ. 

กิจกรรมท่ี 2  
: ส่งเสริมการ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
25.4754 ลบ. 

ส่งเสริมการ
พัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน
เปูาหมาย  
30,200 คน 
38.4911 ลบ. 

ส่งเสริมการ
คุ้มครองเด็ก
และเยาวชน
เปูาหมาย  
12,280 คน 
25.4754 ลบ. 



ภารกิจพื้นฐาน ( 2 แผนงาน  1 ผลผลิต 1 รายการ) 

ผลผลิต ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชน (4,717 คน 174.6224 ลบ.) 

กิจกรรม : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             และการสื่อสาร (28.4744 ลบ.) 

กยผ. 

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่ม 

    ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในของกรมกิจการ 

    เด็กและเยาวชน 

     

 เป้าหมาย   1 ระบบ / 28.4744 ลบ. 

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ  
             (94.2638  ลบ.) 

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารขององค์กร  

2. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความ 

    เป็นเลิศ 

  3. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับ 

      กลุ่มเป้าหมาย    

  4. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร 

 

             เป้าหมาย 2,717 คน/ 94.2638 ลบ. 

กพร./สลก. 

กิจกรรม : สร้างมาตรการ กลไก ด้านเด็กและเยาวชน 
            (21.8842 ลบ.) 

1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายตามพันธกรณี    

2. โครงการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ส่งเสริมพัฒนา 

    และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

3. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม มาตรฐาน  

    งานวิจัย 

         

         เป้าหมาย 2,000 คน / 21.8842 ลบ. 

กคค./กยผ. 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านเด็กและ
เยาวชน 2,317 คน 
(605.8504 ลบ.) 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ภารกิจพื้นฐาน 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ 
605.8504 ลบ. 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
(605.8504 ลบ.) 

33 

แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรด์้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
 174.6224 ลบ. (รวมกองทุน 30.0000 ลบ.) 



งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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แผนงานบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร ์

2 ยุทธ 2 แผนงาน 
195.1665 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
149.2040 ลบ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน  

3. ยุทธศาสตรด์้าน 
การแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลด 
ความเหลื่อมล้ า  

และสร้างความเติบโต 
จากภายใน  

111.6127 ลบ.  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจนฯ 

149.2040 ลบ. 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปญัหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าฯ 

42.0193 ลบ. 

แผนงานพื้นฐาน 
42.0193 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ 118.7346 ลบ.  

 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  

83.5538 ลบ. 

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค 
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอาย ุ

111.6127 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดกิารสงัคม 
และยกระดับคุณภาพชีวิต 149.2040 ลบ. 

  แผนงานพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 

42.0193 ลบ. 

83.5538 ลบ. 

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ 
การท างาน และการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีพลัง  

(Active Ageing) 20.7538 ลบ. 

โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 
ของผู้สูงอาย ุ 16.9726 ลบ. 

โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับสังคมผู้สูงอายุ 
และคนทุกวัย  3.8750 ลบ. 

โครงการการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง 
และส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม 

149.2040 ลบ. 

ผลผลิต : ผู้สูงอายทุี่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึง 
หลักประกันทางสังคม  42.0193 ลบ./ 

ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ 118.7346 ลบ. 

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและสร้าง 
ความม่ันคงในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 62.8000 ลบ. 

โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้างความมั่นคง 
 ทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ 12.4106 ลบ. 

ภาพรวม งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 505.1244 ลบ.  กรมกิจการผู้สูงอายุ 
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โครงการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะ 
ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยและทุกวัย 78.3545 ลบ. 



โครงการส่งเสริม
ชุมชนที่เป็นมิตร          
กับสังคมผู้สูงอายุ 

และคนทุกวัย  
3.8750 ลบ. 

ภารกิจยุทธศาสตร์ 

ภารกิจยุทธศาสตร์ 3 ยุทธ 3 แผนงาน 7 ผลผลิต/โครงการ 344.3705 ลบ. 

แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 195.1665 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสวัสดิการสังคม
และยกระดับคุณภาพชีวิต 149.2040 ลบ. 

โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถการท างาน  

และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง  
(Active Ageing)  

5,000 คน  20.7538 ลบ. 

โครงการส่งเสริม 
การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ
และสร้างความม่ันคงใน

การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
62.8000 ลบ. 

กิจกรรม : ส่งเสริมการเข้าถึง
สิทธิผู้สูงอายุ 
เปูาหมาย : 27,650 คน 
(62.8000 ลบ.) 

1. โครงการพัฒนาระบบ           
การดูแลและคุ้มครองผู้สูงอาย ุ

กิจกรรม : การสนับสนุน 
ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  
เปูาหมาย : 35,000 คน
(88.7414 ลบ.) 

กิจกรรม : การส่งเสริม 
ให้ผู้สูงอายไุด้รับการ
คุ้มครองและส่งเสริม 
การใช้ศักยภาพ 
เปูาหมาย : 19,800 คน 
(60.4626 ลบ.) 
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งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับ 
การคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ศักยภาพ 

ทางสังคม เปูาหมาย 54,800 คน 
 (149.2040 ลบ.) 

กิจกรรม : เสริมพลัง
ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์
ชุมชน เปูาหมาย : 
1,000 คน                   
(3.0000 ลบ.) 

กิจกรรม : สานพลัง                       
ผู้สูงวัยร่วมพัฒนา              
คนไทยให้อยู่ดีมีสุข 
เปูาหมาย : 4,000      
คน (17.7538 ลบ.) 

1. โครงการสนับสนุน                
การจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี 

2. โครงการให้บริการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะ
ยากล าบาก 

1. โครงการเสริม
พลังภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ของ
ผู้สูงอาย ุ

1. โครงการผู้สูงวัย
ใส่ใจลูกหลาน 

โครงการเสริมสร้างพัฒนา
กลไกเครือข่ายสร้าง 
ความมั่นคงทางสังคม  

เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
12.4106 ลบ. 

กิจกรรม : พัฒนากลไกใน              
การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม                  
เปูาหมาย : 1,278 เครือข่าย 
(12.4106 ลบ.) 

โครงการพัฒนา 
ระบบการคุ้มครอง 

ทางสังคม 
ของผู้สูงอายุ   

16.9726 ลบ. 

กิจกรรม : พัฒนาระบบการ
ดูแลและการคุ้มครองผู้สูงอาย ุ
เปูาหมาย : 50,000 คน 
(16.9726 ลบ.) 

กิจกรรม : เสริมสร้าง
ชุมชนที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอาย ุ
เปูาหมาย : 20 แห่ง 
(3.8750 ลบ.) 

1. โครงการเสริมสร้างสภาพ 
แวดล้อมและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

โครงการปรับปรุงที่อยู่
อาศัยและสถานที่

สาธารณะที่เหมาะสมกับ 
ผู้สูงวัยและทุกวัย 
78.3545 ลบ. 

กิจกรรม : การปรับสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด ารง 
ชีวิตในสังคมสูงวัย 
เปูาหมาย : 1,800 แห่ง 
(78.3545 ลบ.) 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
83.5538 ลบ. 

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
111.6127 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
149.2040 ลบ. 



งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

ภารกิจพื้นฐาน 160.7539 ลบ. 

แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเตบิโตจากภายใน   
42.0193 ลบ.    

 
 

402 อัตรา 
118.7346 ลบ. 
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ภารกิจพื้นฐาน 

ผลผลิตผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกนัทางสังคม 
3,000 คน 42.0193 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ 
118.7346 ลบ. 

  
ส่งเสริมงานบุคลากรภาครัฐ 

118.7346 ลบ. 

 
 
 

 
 

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการ
องค์การตามแนวนโยบายก ากับ 
เปูาหมาย : 3,000 คน 
(35.9198 ลบ.) 

1. โครงการพัฒนาและผลักดันกฎหมายด้านผู้สูงอายุ 
2. โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ 
    ความเป็นเลิศ 
3. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร 
4. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร 

 
 
 

 
 

กิจกรรม : บริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  
เปูาหมาย : 1 ระบบ 
(3.7095 ลบ.) 

1. โครงการจัดการระบบเทคโนโลยี และ 
    การสื่อสารเพื่อการพัฒนางานผู้สูงอายุ 

 
 
 

 
 

กิจกรรม : ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่
ประชาคมอาเซียน 
(2.3900 ลบ.) 

1. โครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ 
    สู่ประชาคมอาเซียน  



งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
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แผนงานบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร ์
190.3676 ลบ. 

แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 
138.0288 ลบ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  

190.3676 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้าน              
การแก้ไขปัญหาความ

ยากจน ลดความเหลื่อม
ล้ า และสร้างการเติบโต

จากภายใน 
19.1881 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน ฯ  

76.9670 ลบ. 

แผนงานพ้ืนฐาน 
158.4314 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ 209.2757 ลบ.  

 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
190.3676 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ า 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 19.1881 ลบ. 

แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเตบิโตจากภายใน  

76.9670 ลบ.  

219.8933 ลบ. 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของสตรีและครอบครัว  

190.3676 ลบ. 

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบงาน                 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

 8.5195 ลบ. 

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  

76.9670 ลบ.  

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
209.2757 ลบ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกดา้นครอบครัว 
เพ่ือเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง  

118.8407 ลบ. 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 696.1035 ลบ.  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภาพรวม 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และลดความเหลื่อมล้ าทางเพศในสังคม  

10.6686 ลบ. 

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในกระบวนการ
การเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 

81.4644 ลบ. 
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 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุข 
ของครอบครัวไทย 
118.8407 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  

118.8407 ลบ. 

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
81.4644 ลบ.  

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน  

81.4644 ลบ. 



ภารกิจยุทธศาสตร์ 328.3964 ลบ. (2 ยุทธ 3 แผนงาน 4 โครงการ) 

    

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภารกิจยุทธศาสตร์ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคน 
ตามช่วงวัย (190.3676 ลบ.) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของสตรีและครอบครัว  

(190.3676 ลบ.) 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ า  
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (19.1881 ลบ.)  

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และลดความเหลื่อมล้ าทางเพศในสังคม  

 (870 คน 10.6686 ลบ.) 

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบงานด้านการปอ้งกัน  

และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 
(8.5195 ลบ.) 

ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นและความ
ต้องการที่แตกต่างกันของเพศ 
วัย และสภาพของบุคคลเพื่อ 
ความเป็นธรรม 

1.พัฒนาและขับเคลื่อนงานด้าน
การปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณี  

2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการค้าประเวณ ี

3. พัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครอง
สวัสดิภาพสตรีและครอบครัว 
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรี 
และครอบครัว  
เปูาหมาย : 12,400 คน 
(190.3676 ลบ.) 

1. ส่งเสริมให้สตรีมีรายไดเ้พิ่มขึน้ เพื่อลดปัจจัย 
    ความยากจนและการขาดโอกาสทางการศกึษา 
2. เสริมสร้างทักษะสังคม เพื่อลดปัจจัยด้าน 
    ทัศนคต ิปัญหาทางครอบครัวและจิตใจ และ 
    ความฟุูงเฟูอ 
    - ด้านสังคมสงเคราะห ์
    - ลงเยี่ยมครอบครัว 
    - การให้ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง 
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า  
และสร้างการเติบโตจากภายใน 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกดา้นครอบครัว 
เพ่ือเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง  

(112,040 คน 130 องค์กร 118.8407 ลบ.) 

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กลไกด้านครอบครัวใน
ระดับพื้นท่ี  เปูาหมาย :  
81,960 คน/100 องค์กร 
(81.9213 ลบ.) 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความอยู่ดีมีสุข 
ของครอบครัวไทย (118.8407 ลบ.) 

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไก
การปูองกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว  เปูาหมาย : 
30,080 คน/30 องค์กร 
(36.9194 ลบ.) 

1.พัฒนาศักยภาพกลไกศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

2. สนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนจัด
กิจกรรมด้านครอบครัวใน
พ้ืนที่  

1. ขับเคลื่อนงานด้านการคุ้ม 
ครองสวัสดิภาพบุคคลใน 
ครอบครัว 
2. เสริมสร้างศักยภาพกลไกเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงในครอบครัว 
 

กิจกรรมหลัก : เสริมสร้างความ
มั่นคงในชีวิตแก่สตรี เปูาหมาย : 
590 คน/22 องค์กร 
(3.0130 ลบ.) 

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนกลไก
เชิงงบประมาณ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางเพศในสังคม 
เปูาหมาย : 280 คน 
(7.6556 ลบ.) 

เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สตรี
ใน 4 มิต ิ
1.มิติด้านงานและรายได้ 
2. มิติด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน 
3. มิติด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
4. คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 

กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนงาน
ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี  
เปูาหมาย : 450 คน 
(8.5195 ลบ.) 



ภารกิจพื้นฐาน 367.7071 ลบ. (2 ยุทธ 3 แผนงาน 2 ผลิต  1 รายการ) 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภารกิจพื้นฐาน 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยก 

ระดับคุณภาพชีวิต (209.2757 ลบ.) 
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ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

แผนงานพื้นฐานเพ่ือสนบัสนนุยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิต 2 ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค  
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  

(10,700 คน 76.9670 ลบ.) 

กิจกรรมหลัก : ก าหนดและขับเคลื่อน
นโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ  
เปูาหมาย : 10,700 คน/51 เครือข่าย
(31.1100 ลบ.) 

กิจกรรมหลัก : บริหารจัดการ               
และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 
(45.8570 ลบ.) 

ผลผลิต 1 ประชากรเป้าหมายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว 
(6,640 คน 81.4644 ลบ.) 

กิจกรรมหลัก : ก าหนดและ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนา
สถาบันครอบครัว  
เปูาหมาย : 6,360 คน/76 จังหวัด
(21.6002 ลบ.) 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาคุณภาพ               
การบริหารจัดการภาครัฐ  
เปูาหมาย : 280 คน 
(44.4652 ลบ.) 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบเทคโน 
โลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ  
เปูาหมาย : 1 ระบบ 
 (15.3990 ลบ.) 



งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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แผนงานบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

2 ยุทธ 2 แผนงาน 
57.5552 ลบ. 

แผนงาน
ยุทธศาสตร์ 

1,263.1191 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
ความมั่นคง  

55.0272 ลบ. 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการแก้ไขปัญหา 

ความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างการเติบโต 

จากภายใน 
1,263.1191 ลบ. 

แผนงานพื้นฐาน 
264.2690 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ   810.2353 ลบ.  

แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเตบิโตจากภายใน 

264.2690  ลบ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพประชากรในพ้ืนที่ โครงการพระราช
ประสงค์ โครงการพระราชด าริ โครงการหลวง และพระด าริ 

113.3263 ลบ. 

โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 
เครือข่าย และภาคประชาสังคม 196.0320 ลบ. 

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนางานด้านสังคม  
174.2690 ลบ. / 

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 90.0000 ลบ. 

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 810.2353 ลบ. 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 2,395.1786 ลบ. (รวมกองทุน)   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพ 
ประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

55.0272 ลบ. 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง 
และคนขอทาน  827.2068 ลบ. 

ภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ 
สมดุลฯ 

2.5280 ลบ. 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดชายแดนใต ้

55.0272 ลบ. 

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ  
2.5280 ลบ. 

แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

2.5280 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคง 
และการลดความเหลื่อมล้ า 
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 1,263.1191 ลบ. 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง 
72.6355 ลบ. 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 53.9185 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างการเติบโตจากภายใน 

 264.2690 ลบ. 
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ภารกิจยุทธศาสตร์ 1,320.6743 ลบ.  (3 ยุทธ 3 แผนงาน 7 โครงการ) 

พส. (กนช.) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดกิารสงัคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
1,318.9993 ลบ. 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภารกิจยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ 
บริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(55.0272 ลบ.) 

โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาศักยภาพประชากรในพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(55.0272 ลบ.) 

กิจกรรม : ช่วยเหลือประชาชน  
เปูาหมาย : 2,500 หลัง  
(55.0272 ลบ.) 

- ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ยากจน และด้อย

โอกาส  

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคนไร้ทีพ่ึ่ง 

และคนขอทาน  
(178,201 คน 827.2068 ลบ.) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพราษฎรบนพื้นที่สูง  
(86,705 คน 72.6355 ลบ.) 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก 
นิคมสร้างตนเอง 

(17,350 คน 53.9185 ลบ.) 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประชากรในพื้นท่ีโครงการ

พระราชประสงค์ฯ  
(15,025 คน 113.3263 ลบ.) 

โครงการส่งเสริมบทบาทและ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 

เครือข่ายฯ 
(7,479 เครือข่าย 196.0320 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดบริการเพื่อการ
ช่วยเหลือและคุ้มครอง  
เปูาหมาย : 166,271 คน   
(506.3700 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 2 : ปูองกันและพัฒนา
ศักยภาพแก่กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย : 3,081 คน 
(28.1234 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 3 : ขับเคลื่อนภารกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง  เปูาหมาย : 5,549 คน  
 (254.1573 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 4 : ขับเคลื่อนภารกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การขอทาน เปูาหมาย : 3,300 คน  
 (38.5561 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : จัดบริการตาม
โครงการพระธรรมจาริก  
เปูาหมาย : 2,340 คน   
 (220.0570 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน 
บนพื้นที่สูง เปูาหมาย : 140 คน 
 (4.7822 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพืน้ที่สูง เปูาหมาย: 
83,375 คน (40.9080 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 4 : เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนบนพื้นที่สูงด้านความมัน่คง 
เปูาหมาย : 300 คน (2.8604 ลบ.) 
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริมอัตลักษณ์
และวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนา  
เปูาหมาย : 550 คน 
 (4.0279 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนางาน
ระบบนิคมสร้างตนเอง 
เปูาหมาย : 3,900 คน   
 (13.7715 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 2 : บริหาร
จัดการท่ีดิน เปูาหมาย : 
250 คน (2.8909 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนใน
นิคมสร้างตนเอง  
เปูาหมาย : 13,200 คน  
 (37.2561 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : การด าเนิน 
งานโครงการหลวง 
เปูาหมาย : 4,765 คน   
 (11.9194 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 2 : การด าเนิน 
งานตามโครงการพระราช 
ด าริ เปูาหมาย :  
4,660 คน (18.1701 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 3 : การด าเนิน 
งานตามโครงการพระด าริ  
เปูาหมาย : 5,600 คน 
(83.2368 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : พัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครและ
ภาคประชาสังคมเพื่อการ
จัดสวัสดิการ เปูาหมาย : 
7,309 เครือข่าย   
(34.1052 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม 
สนับสนุน การมีส่วนร่วม
และพัฒนากลไกการ
ประสานงานองค์การและ
อาสาสมัคร เปูาหมาย : 
170 เครือข่าย  
(161.9268 ลบ.) 

กิจกรรมที่ 1 : เสริมสร้าง
มาตรการกลไกการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
เปูาหมาย : 1,000 คน 
(2.5280 ลบ.) 
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โครงการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ  

(2.5280 ลบ.) 

แผนงานบูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

2.5280 ลบ. 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 



ภารกิจพื้นฐาน 1,074.5043 ลบ. (1 ยุทธ 2 แผนงาน) 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ภารกิจพื้นฐาน 

กิจกรรม : จัดท าข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงาน  
              ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เป้าหมาย : 2 เรื่อง (33.3821 ลบ.) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 

แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  
264.2690 ลบ. (รวมกองทุน) 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ  
810.2353 ลบ.  

โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม 174.2690 ลบ. / 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 90.0000 ลบ. 

กิจกรรม : บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
(140.8869 ลบ.) 
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รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ  
(810.2353 ลบ.) 



งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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แผนงานบูรณาการ 
เชิงยุทธศาสตร ์

2 ยุทธ 2 แผนงาน 
40.7608 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

14.4663 ลบ.  

ยุทธศาสตร์ด้านการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนฯ 

66.1578 ลบ. 

แผนงานพื้นฐาน 
66.1578 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ  
257.6311 ลบ.  

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
14.4663 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง  

และการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

412.6637 ลบ. 

  แผนงานพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเตบิโตจากภายใน  

66.1578 ลบ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มผลิตภาพวัยท างาน
14.4663 ลบ. 

รายจ่ายบุคลกรภาครัฐ  
257.6311 ลบ. 

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่
สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนทุกวัย 

9.2400 ลบ. 

โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมติรกบัผู้สงูอาย ุ
และคนทุกวัย  14.8145 ลบ. 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 777.2134 ลบ.    กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ภาพรวม 

แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค 

เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

26.2945 ลบ. 

ยุทธศาสตรด์้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า  
และสร้างการเติบโต 

จากภายใน  
26.2945 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
412.6637 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข

ปัญหาความยากจน  

ลดความเหลื่อมล้ า และสร้าง

การเติบโตจากภายใน 
412.6637 ลบ. 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนางานด้านคนพิการ  

66.1578 ลบ. 
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โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง  
และพิทักษ์สิทธิคนพิการ   

379.9636 ลบ. 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความร่วมมือ 
กับองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย   

32.7001 ลบ. 

โครงการเสริมสร้างพัฒนากลไกเครือข่ายสร้าง 
ความม่ันคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

2.2400 ลบ. 



ภารกิจยุทธศาสตร์ 453.4245 ลบ. (2 ยุทธ 3 แผนงาน 5 โครงการ) 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
            ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภารกิจยุทธศาสตร์ 

แผนงานบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย

14.4663 ลบ. 

กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ 
เปูาหมาย : 4,000 คน 
(14.4663 ลบ.) 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพคน 14.4663 ลบ. 

 
แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาค 

เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ  
26.4057 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง และการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 
412.8732 ลบ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ิมผลิตภาพวัยท างาน 

14.4663  ลบ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ  
 270,000 คน 379.9636 ลบ. 
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ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 
412.6637 ลบ. 

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง และความร่วมมือ
กับองค์กรด้านคนพิการและ

เครือข่าย 32.7001 ลบ. 

กิจกรรม : เสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ และ                
ความร่วมมอืกับองคก์ร
ด้านคนพิการและ
เครือข่าย  
เปูาหมาย : 500 องค์กร 
(32.7001 ลบ.) 

กิจกรรม : ส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 
เปูาหมาย :  
16,000 คน 
(64.8494 ลบ.) 

กิจกรรม : ส่งเสริม
การเข้าถึงสิทธิคน
พิการ เปูาหมาย :  
200,000 คน 
(98.6666 ลบ.) 

กิจกรรม : คุ้มครอง
สวัสดิภาพคนพิการ 
เปูาหมาย :  
6,200 คน 
(192.9239 ลบ.) 

กิจกรรม : พัฒนา
และขับเคลื่อน
นโยบายและแผน
ด้านคนพิการสู่การ
ปฏิบัติ เปูาหมาย :  
48,000 คน 
(23.5237 ลบ.) 

กิจกรรม : เตรียม
ความพร้อมคนพิการ
เพ่ือรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ เปูาหมาย :  
76 องค์กร 
(2.2400 ลบ.) 

โครงการเสริมสร้างพัฒนา
กลไกเครือข่าย สร้างความ
มั่นคงทางสังคมเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 2.2400  ลบ. 

โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และสถานที่สาธารณะ                    

ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ     
คนทุกวัย 9.2400 ลบ. 

กิจกรรม : ส่งเสริม
และสนับสนุนการ
ปรับสภาพแวดล้อม
ที่อยู่อาศัยส าหรับ
คนพิการ 
เปูาหมาย :  
462 หลัง  
(9.2400 ลบ.) 

โครงการส่งเสริม
ชุมชนที่เป็นมิตร 

กับผู้สูงอายุและคน
ทุกวัย 14.8145 ลบ. 

กิจกรรม : ส่งเสริม
การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับ
คนพิการและทุกคน
ในสังคม  
เปูาหมาย : 77 แห่ง 
(14.8145 ลบ.) 



ภารกิจพื้นฐาน  (1 ยุทธ 2 แผนงาน 1 โครงการ 1 รายการ) 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562- แยกตามภารกิจ   
            ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภารกิจพื้นฐาน 

 แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน  

66.1578 ลบ. 

แผนงานบุคลกรภาครัฐ  
 257.6311 ลบ. 

รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 
257.6311 ลบ. 

บุคลากรภาครัฐ 1,012 คน 

(257.6311ลบ.) 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานด้านคนพิการ  
66.1578 ลบ. 

กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ เปูาหมาย : 6 งาน 

(66.1578 ลบ.) 
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ยุทธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเจริญเติบโตจากภายใน 
323.7889 ลบ. 



งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
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. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  ลด               
ความเหลื่อมล้ า และสร้าง 

การเติบโตจากภายใน  
75.5780 ลบ. 

แผนงานพื้นฐาน 
75.5780 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง  

และการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1,177.7866 ลบ. 

  แผนงานพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร ์
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลือ่มล้ า  

และสร้างการเติบโตจากภายใน  
75.5780 ลบ. 

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
461.0366 ลบ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ 
คนพิการ  364.4775 ลบ. 

ภาพรวม 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
1,177.7866 ลบ. 

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟ้ืนฟู 

และพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

75.5780 ลบ. 

จ านวน 1,253.3646  ลบ.    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท 

มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย  

716.7500 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ 

ด้านการแก้ไขปัญหา 

ความยากจน                          

ลดความเหลื่อมล้ า 

 และสร้างการเจริญ 

เติบโตจากภายใน 

1,177.7866 ลบ. 
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ภารกิจยุทธศาสตร์ 1,177.7866 ลบ. (1 ยุทธ 1 แผนงาน 2 โครงการ) 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน) 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - ภารกิจยุทธศาสตร์   
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคง และการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1,177.7866 ลบ.  

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
1,177.7866 ลบ.  

โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความม่ันคงในที่อยู่อาศัย 
18,000 ครัวเรือน 716.7500 ลบ. 

กิจกรรม : แก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด “บ้านมั่นคง” 
เปูาหมาย : 5,500 
ครัวเรือน  
 440.0000 ลบ. 

กิจกรรม : บ้านพอเพียง
ชนบท เปูาหมาย : 11,500 
ครัวเรือน  
258.7500 ลบ. 

กิจกรรม : พัฒนาที่อยู่อาศัย
ชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ 
เปูาหมาย : 1,000 
 ครัวเรือน  
 18.0000 ลบ. 

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
เปูาหมาย : 1,700 ต าบล  
461.0366 ลบ. 

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
1,700 ต าบล 461.0366 ลบ. 



ภารกิจพื้นฐาน 75.5780 ลบ.  (1 ยุทธ 1 แผนงาน 1 ผลผลิต) 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน) 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - ภารกิจพื้นฐาน   
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แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
75.5780 ลบ. 

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
75.5780 ลบ. 

กิจกรรม : สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชน เป้าหมาย : 1,870 ต าบล  
งบประมาณ 75.5780 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
75.5780 ลบ. 



งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

การเคหะแห่งชาต ิ
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แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

1 ยุทธ 1 แผนงาน  

5.1620 ลบ. 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
1,563.0642 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา 
ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า  
และสร้างการเติบโตจากภายใน 

104.7398 ลบ. 

แผนงานพ้ืนฐาน 
104.7398 ลบ. 

แผนงานบูรณาการวิจัย 
และนวัตกรรม  
5.1620 ลบ. 

โครงการวิจัย 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปแก้ไข
ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 

5.1620 ลบ. 

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย 
1,474.3065 ลบ.  

จ านวน 1,672.966 ลบ.    การเคหะแห่งชาติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงานยุทธศาสตร ์

สร้างความม่ันคง  

และการลดความเหลื่อมล้ า

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

1,563.0642  ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศ  
5.1620 ลบ. 

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไข
ปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า  
และสร้างการเติบโต 

จากภายใน  
 1,563.0642 ลบ. 

แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน 

104.7398 ลบ. 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย 
104.7398 ลบ. 
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โครงการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยผู้มี
รายได้น้อย โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” 

88.7577 ลบ.  



ภารกิจยุทธศาสตร์ 1,568.2262 ลบ. (2 ยุทธ 2 แผนงาน 2 โครงการ) 

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - ภารกิจยุทธศาสตร์   
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แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคง และการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
1,563.0642 ลบ.  

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
1,563.0642  ลบ.  

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน าไปแก้ไข
ปัญหาและสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม 

2 เรื่อง 5.1620 ลบ. 

กิจกรรม : วิจัยและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย 

เปูาหมาย : 2 เรื่อง 5.1620 ลบ. 

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 
534.0500 ลบ. 

การเคหะแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ 5.1620 ลบ.  

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  
5.1620 ลบ. 

กิจกรรม : จัดสร้างเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เปูาหมาย : 16,236 
หน่วย 483.3668 ลบ.  
กิจกรรม : จัดสร้างอาคารเช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อย เปูาหมาย : 4,882 หน่วย 737.1262 ลบ.  
กิจกรรม : จัดสร้างบ้านสวัสดิการข้าราชการเช่าซื้อ เปูาหมาย : 606 หน่วย 54.0662 ลบ.  
กิจกรรม : บริหารจัดการอาคารโครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ 8.2420 ลบ.  
กิจกรรม : ฟ้ืนฟูเมืองชุมชนดินแดง 10.0457 ลบ.  
กิจกรรม : พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เปูาหมาย : 74 แห่ง 180.6104 ลบ.  
กิจกรรม : ฟ้ืนฟูชุมชนห้วยขวาง 0.8492 ลบ.  

โครงการพัฒนาท่ีอยู่อาศัย 
1,474.3065 ลบ. 

กิจกรรม : จัดสร้างที่อยู่อาศัย   ผู้มีรายได้น้อยโครงการ
บ้าน “เอ้ืออาทร”  
   - ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โครงการ 
25.2700 ลบ. 
   - ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี ( OD)  
63.4877 ลบ. 

โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย มีรายได้น้อย  
โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” 88.7577 ลบ. 



แผนงานพื้นฐาน 104.7398 ลบ.  1 ยุทธ 1 แผนงาน 1 ผลผลิต/โครงการ 

การเคหะแห่งชาติ 

 

 

การเคหะแห่งชาติ 
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งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 - ภารกิจพื้นฐาน   

ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างการเติบโตจากภายใน 
104.7398 ลบ. 

แผนงานพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างการเติบโตจากภายใน  
104.7398 ลบ. 

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัย 
104.7398 ลบ. 

กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
อาคารตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท
อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548  

60.8000 ลบ. 

กิจกรรม : จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปูองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

12.0598 ลบ. 

กิจกรรม : พัฒนาระบบสารสนเทศและวิชาการด้าน
ที่อยู่อาศัย  

31.8800 ลบ. 

เป้าหมาย  
48,000 หน่วย 

เป้าหมาย  
64 โครงการ 

เป้าหมาย  
20 จังหวัด 


