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วัตถุประสงค ขอบเขตการดำเนินงาน 

แผนงานบูรณาการเตรยีมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 863.8468 ลานบาท 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือเตรียมความพรอมประชากรกอนวัยสูงอายุเขาสูสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ มีความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม สงผลใหผูสูงอายุ    

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน 

1) ประชากรกอนวัยสูง อายุ 50 - 59 ป 

2) ผูสูงอายุ อายุ 60 ปข้ึนไป 

หนวยงานเจาภาพหลัก : กรมกิจการผูสูงอายุ (พม.) 

กระทรวง/หนวยงานที่เก่ียวของ : สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และ

สภากาชาดไทย   

       แผนยุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ยุทธศาสตรหลัก) 
4.3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป / 
แผนแมบทยอยแมบท

ยุทธศาสตร 20 ป 

ตัวชี้วัดเปาหมาย
แผนแมบท 

แผนฯ 12 ยุทธศาสตร ท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

เปาหมายแผนฯ 12 2.2) คนในสังคมทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
   

ตัวช้ีวัดแผนฯ 12 2.2.6) การออมสวนบุคคลตอรายไดพึงจับจายใชสอยเพ่ิมขึ้น                                                                                 
2.2.7) ผูสูงอายุท่ีอาศัยในบานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมเปนรอยละ 20                                                                                           

ผลสัมฤทธิ์/  
Impact 

1) ประชากรมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูผูสูงอายุ 

ยุทธศาสตรจัดสรร 
งปม. ป 63 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เปาหมายแผน

บูรณาการ 
เปาหมายที่ 1 ประชากรกอนวัยสูงอายุ (อายุ 50 -59 ป) มีความพรอมกอน

เขาสูวัยสูงอายุ         (23.8288 ลานบาท) 
เปาหมายท่ี 2 ผูสูงอายุมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม (840.0180 ลานบาท) 

ตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ ์

2.1 ผูสูงอายุมีศักยภาพสามารถประกอบอาชีพ

และไดรับการจางงานที่เหมาะสม 73,750 คน 

1.1 ประชากร (อายุ 50-59 ป) มีอัตราความรอบรู เพ่ือเตรียมความพรอม

กอนเขาสูวัยสูงอายุ 6.4 ลานคน 

 

2.2 ผูสูงอายุอาศัยในบานที่มีสภาพแวดลอม      

ที่เหมาะสม รอยละ 14.85 (3,220 แหง) 

 

2.3 ผูสูงอายุสามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน     

ข้ันพ้ืนฐานได รอยละ 95 (10,478,772 คน) 

ตัวชี้วัดที่ 1. ประชากร (อายุ 50-59 ป) มีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุทุกมิติ 

จำนวน 9.2 ลานคน  

 

ตัวชี้วัดเปาหมาย

แผนบูรณาการ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ผูสูงอายุมีงานทำและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

จำนวน 77,000 คน 

 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ผูสูงอายุเขาถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 12,289 แหง 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ผูสูงอายุเขาถึงระบบการดูแลสุขภาพ  

และการคุมครองทางสังคม จำนวน 11,030,287 คน 

 

แนวทางการ

ดำเนินงาน 

 

แนวทางท่ี 1 สรางความรอบรูใหประชากรกอนวัยสูงอายุเตรียมความพรอมในทุกมิติ 

    (23.8288 ลานบาท) 

แนวทางท่ี 2 เสริมสรางทักษะดานอาชีพ              

ในการดำรงชีวิตอยางมั่นคง   (40.6808 ลานบาท) 

 

แนวทางท่ี 3 สงเสริมการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ปรับปรุงสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวก  

 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบและกลไกการดูแลสุขภาพ         

และการคุมครองทางสังคมของผูสูงอายุ  (687.6493 ลานบาท) 

 

 

ตัวชี้วัดแนวทาง 

 

  

ตัวชี้วัดท่ี 1. ประชากรอายุ 50-59 ป ไดรับความรู และความเขาใจ กอนเขาสูวัยสูงอายุ   

ทุกมิติ รอยละ 70 จำนวน 6.4 ลานคน 

 

 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1. ผูสูงอายุไดรับการเสริมสรางทักษะ    

การมีรายได และมีงานทำ จำนวน 73,750 คน 

 

ตัวชี้วดัที่ 1. นวัตกรรมและเทคโนโลยนีำมาใชดูแลผูสูงอายุ 

จำนวน 2 ผลงาน 

ตัวชี้วดัที่ 2  ที่อยูอาศัย และสถานที่สาธารณะไดรับการปรบัปรงุ

ใหเหมาะสมกับผูสูงอาย ุจำนวน 3,220 แหง 

 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ผูสูงอายุท่ีเขาถึงบริการสุขภาพ จำนวน 10,462,400 คน 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ผูสูงอายุไดรับการคุมครองทางสังคม  

จำนวน 111,300 คน 

 

 

(เจาภาพแนวทาง : นร. โดย กรมประชาสัมพันธ) 

 

เจาภาพแนวทาง : รง. เจาภาพแนวทาง : พม. โดย ผส. เจาภาพแนวทาง : สธ. 

ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม (การรับรองสังคมสูงวัยเชิงรุก) 
แผนยอยท่ี 15.4 การรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก     

 

ตัวชีวั้ดแผนยอยท่ี 1 : สัดสวนประชากรอายุ 25-59 ป ท่ีมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สขุภาพ และสภาพแวดลอม เทียบกับจำนวนประชากรอายุ 25-59 ป ท้ังหมด (ป2561-2565 :  รอยละ 60) 

2.4.7) การมีงานทำของผูสูงอายุ ( อายุ 60 - 69 ป) เพ่ิมขึ้น 

2.4) คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น 

2) ประชากรมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอม 

(เจาภาพ : นร. โดย กรมประชาสัมพันธ) 
เจาภาพ : รง. เจาภาพ : พม. โดย ผส. เจาภาพ : สธ. 

(111.6879 ลานบาท) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สำนักนายกรัฐมนตร ี  (6.0083 ลบ.) 

1.1 กรมประชาสมัพันธ   (6.0083 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการประชาสัมพันธการเตรียมความพรอมเพือ่รองรับสังคมสูงวัย 

กิจกรรม : ผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสารการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

1)  โครงการประชาสัมพันธการเตรียมความพรอมเพือ่รองรับสังคมสูงวัย ประจำปงบประมาณ    

พ.ศ. 2563   (6.0083 ลบ.) (6.4 ลานคน : 716 คร้ัง) 

2 กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัย และนวตักรรม  (1.9871 ลบ.) 

2.1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (1.9871 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุมครองทางสังคม นวตักรรม และเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ   

ของผูสูงวัย 

กิจกรรม : การเตรียมความพรอม “คน” เพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยอยางมีสวนรวม 

1) การเตรียมความพรอม “คน” เพื่อรองรับสังคมผูสูงวัยอยางมีสวนรวม  (1.9871 ลบ.)  

(3 ชุมชน : 150 คน) 

3. กระทรวงสาธารณสุข  (15.8334 ลบ.) 

3.1 กรมอนามัย  (15.8334 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการสรางความรอบรูสุขภาวะและสงเสริมสุขภาพในชุมชน/สถานประกอบการ      

เพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  

กิจกรรม : พัฒนาความรอบรูดานการบริโภคอาหาร กจิกรรมทางกาย และการดูแลสุขภาพชองปาก 

1) โครงการเตรียมการรองรับประชากรไทยเขาสูสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  

(15.8334 ลบ.) (3,000,000 คน) 
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1. กระทรวงแรงงาน (40.6808 ลบ.) 
1.1 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน (22.1400 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส     
ในการประกอบอาชพี 
กิจกรรม : ฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพือ่เพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
1)  โครงการฝกอบรมแรงงานผูสูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ  (22.1400 ลบ.)  (8,200  คน) 
1.2 กรมการจดัหางาน   (18.5408 ลบ.) 
ผลผลิต : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำใหผูสูงอายุ  
(18.5408 ลบ.) (17,650 คน) 
กิจกรรม : สงเสริมการประกอบอาชีพอสิระใหผูสูงอาย ุ
1) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพใหผูสูงอายุ (6.4092 ลบ.) 
(2,580 คน) 
กิจกรรม : สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอาย ุ
1) โครงการสงเสริมการจางงานผูสูงอายใุนอาชีพที่เหมาะสมกับ
วัยและประสบการณ (12.1316 ลบ.) (15,070 คน) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สภากาชาดไทย  (31.9480 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการสงเสริมการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีการดูแล

สุขภาพผูสูงอาย ุ

กิจกรรม : สรางนวัตกรรม เพื่อผูสูงอายแุละผูดอยโอกาส 

1) โครงการไมเทาเลเซอรชวยเดินพระราชทาน เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพัน

ปหลวง (29.9980 ลบ.)  (8,125 ชิ้น) 

2) โครงการหุนยนตฟนฟูสมรรถภาพผูปวยผูพกิารจากโรค     

ทางระบบประสาทสวนกลางในผูสูงอาย ุ(1.9500 ลบ.)  (100 คน) 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

(79.7399 ลบ.) 

2.1 กรมกิจการผูสูงอาย ุ  (79.7399 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการปรับปรุงที่อยูอาศัยและสถานที่สาธารณะ       

ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและทกุวยั 

กิจกรรม : การปรับสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวก   

ของผูสูงอายุใหเหมาะสม และปลอดภยั 

1) กิจกรรมปรับสภาพแวดลอมและส่ิงอำนวยความสะดวก     

ของผูสูงอายุใหเหมาะสม และปลอดภยั  (77.5304 ลบ.)    

(3,200 แหง) 

ผลผลิต : โครงการสงเสริมชุมชนที่เปนมิตรกับสังคมผูสูงอายุและ

คนทุกวัย   

กิจกรรม : เสริมสรางชุมชนที่เปนมิตรกับผูสูงอาย ุ

2) กิจกรรมเสริมสรางชุมชนเปนมิตรกับผูสูงอายุ (2.2095ลบ.) 

(20 แหง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กระทรวงสาธารณสุข  (222.8014 ลบ.) 

1.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  (4.2375 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยผูสูงอายุ 

กิจกรรม : พัฒนาตนแบบระบบดูแลผูสูงอายุในชุมชนแบบไรรอยตอในพื้นที่นำรอง 5 จังหวัด 

1) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุแบบไรรอยตอ  (4.2375 ลบ.) (5 แหง) 

1.2 กรมอนามัย  (117.2807 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการสรางสังคมหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุ 

กิจกรรม : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพผูสูงอายุไปประยุกตใชอยางตอเน่ือง 

1) โครงการ “ชลอชรา ชีวายืนยาว”ประจำป พ.ศ. 2563 (34.9766 ลบ.)(8,500,000 คน) 

2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน ป 2563 (45.8835 ลบ.) (190,000 คน) 

3) โครงการพระสงฆกับการพัฒนาสุขภาวะ ป 2563 (3.3215 ลบ.)   (150,000 คน) 

กิจกรรม : พัฒนาระบบและกลไกการเขาถึงการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ 

4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ (33.0991 ลบ.) (400,000 คน) 

1.3 กรมการแพทย  (20.3279 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการสรางสังคมหวงใยใสใจสุขภาพผูสูงอายุ 

กิจกรรม : การพัฒนาการดูแลผูสูงอายุ 

1) โครงการพัฒนาระบบการปองกันภาวะหกลมและดูแลสุขภาพในผูสูงอายุ (1 ลบ.) (500 คน) 

2) โครงการจัดบริการสุขภาพผูสูงอายุในสถานบริการสุขภาพแบบบูรณาการ(Seamless health care) (2.3358 ลบ.) 

(20,000 คน) 

3)  โครงการพัฒนาระบบการปองกันโรคระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) เพื่อดูแลรักษากลุมอาการหรือโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ 

(3.8061 ลบ.) (430,000 คน) 

4) โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะกลาง Intermediate care ในผูปวยสูงอายุ และผูที่มีภาวะพึ่งพิง  (3.1462 ลบ.) 

 (5,100 คน) 

5)  โครงการการเสริมสรางความเขมแข็งทางสังคมและระบบการดูแลผูสูงอายุสมองเส่ือมสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2562-2565) 

(1.4497 ลบ.) (900 คน) 

ผลผลิต : โครงการผลักดันการนำนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดำรงชีวิตของผูสูงอายุไปใชประโยชน 

กิจกรรม : การบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ 

6) โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ กรมการแพทย ป 2563 ภายใตแผนงานทันตสุขภาพสำหรับ

ผูสูงอายปุระเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 (8.5901 ลบ.) (3,500 คน) 

1.4 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (80.9553 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการสรางเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับผูสูงอายุแบบบูรณาการ 

กิจกรรม : สรางเสริมความเสมอภาคดานสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 

1) โครงการสรางเสริมระบบการดูแลสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ  (39.7053 ลบ.) (760,000 คน) 

กิจกรรม : สรางเสริมศักยภาพงานทันตสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ 

2)  โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชองปาก (41.2500 ลบ.) (400 คน : รอยละ 80) 

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  (240.4817 ลบ.) 

2.1 มหาวิทยาลัยมหิดล  (182.4340 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 

กิจกรรมหลัก : พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 

1) โครงการศูนยวิทยาการเวชศาสตรผูสูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (182.4340 ลบ.)  

(รอยละ 90) 

2.2 ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร  (58.0477 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและการบริการดานชีววิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 

กิจกรรม : สงเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมดานชีววิทยาศาสตรสูการใหบริการผูสูงอายุ 

1) บริการฝงรากฟนเทียมสำหรับผูสูงอายุ (58.0477 ลบ.)  (2,000 คน) 

3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  (219.8593 ลบ.) 

3.1 กรมกิจการผูสูงอายุ  (219.8593 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการเสริมสรางพัฒนากลไกเครือขายสรางความม่ันคงทางสังคมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 

กิจกรรม : พัฒนากลไกในการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

1) โครงการสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมรองรับสังคมสูงอายุ   (10.5722 ลบ.) (898 เครือขาย) 

2) โครงการพัฒนากลไกศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุสรางความม่ันคงทางสังคม  

(3.5000 ลบ.) (1,675 ศพอส./เครือขาย ) 

3) กิจกรรมขยายผลการจัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (188.8559 ลบ.) (194 แหง) 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมของผูสูงอายุ 

กิจกรรม : สงเสริมมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ 

4) โครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย (6.0962 ลบ.)  (6,000 คน) 

5)  โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (เช่ียวชาญดานผูสูงอายุ)  

(9.5164 ลบ.)  (74,000 คน)         

6) โครงการขับเคล่ือนมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ (1.3186 ลบ.) (3,000 คน) 

4. กระทรวงแรงงาน   (4.5069 ลบ.) 

4.1 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  (4.5069 ลบ.) 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 

กิจกรรม : สงเสริมสิทธิหนาที่แกแรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุมผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) 

1) โครงการสงเสริมใหความรูแกแรงงานนอกระบบเพื่อกาวสูสังคมสูงวัย (Ageing Society)  (0.9683 ลบ.) (300 คน)  

2)  โครงการสงเสริมสิทธิหนาที่ตามกฎหมายของแรงงานสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) และการเขาถึงบริการดานคุมครองแรงงาน  (0.4800 ลบ.)  

(20,000 คน) 

ผลผลิต : โครงการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ 

กิจกรรม : สงเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเกษียณอยางมีคุณภาพ 

3) โครงการสงเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอาย ุ(3.0586 ลบ.) (8,000 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 
3 กระทรวง 3 หนวยงาน 3 โครงการ 

งบประมาณ 23.8288 ลบ. 

 

1 กระทรวง 2 หนวยงาน 3 โครงการ 

งบประมาณ 40.6808 ลบ. 

 

2 กระทรวง 2 หนวยงาน 4 โครงการ 

งบประมาณ 111.6879 ลบ. 

 

4 กระทรวง 8 หนวยงาน 24 โครงการ 

งบประมาณ 687.6493 ลบ. 

 

ภารกิจ
สนับสนุน 

กองทุนการออมแหงชาติ                  กองทุนผูสูงอายุ 
แผนงานยุทธศาสตรเพ่ือสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  - โครงการกองทุนการออมแหงชาติ  (480.9295 ลบ.)  (1.3 ลานคน)        - โครงการกองทุนผูสูงอายุ   (70 ลบ.)  (2,500 คน) 
รวมงบประมาณรายจาย 550.9295 ลานบาท 


