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3.3 กิจกรรมหลัก รายชื่อกิจกรรมหลักภายใต้แผนงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
มีดังนี้
แผนงาน/กิจกรรมหลัก
1 .แผนงาน สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.1 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ
โครงการหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
2. แผนงาน เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
2.1จัดทาแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ
2.2การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมัน่ คง
2.3การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.4การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สถาบันพระมหากษัตริย์
2.5การปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
2.6การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ
และปฏิบัติตามพระราชประสงค์
2.7การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
2.8การจัดกาลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
2.9การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
2.10การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.11การปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
2.12การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.13การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติและปฏิบัติ
ตามพระราชประสงค์
2.14การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
2.15การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2.16การปูองกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
2.17ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์
ตามแนวพระราชดาริ
2.18 ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริ
2.19สนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวง
2.20งานด้านเลขานุการและสนองพระราชกระแส
2.21ปฏิบัติงานถวายแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์
ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ งานพระราชพิธี รัฐพิธี
พิธีต่างๆ ตลอดจนดูแลบูรณะรักษาพระราชวัง พระตาหนัก อาคาร
สถานที่ภายในเขตพระราชฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักราชเลขาธิการ
สานักพระราชวัง
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แผนงาน/กิจกรรมหลัก
2.22การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
2.23ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ
2.24ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดาริ
2.25พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดาริ
2.26การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์
2.27การเสริมสร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3. แผนงาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
3.1ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.2 พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
และกากับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
3.3 ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และ
การสื่อสารมวลชน
3.4 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและนโยบาย
ของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3.5การบริหารจัดการของรัฐบาล
3.6การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธาณชน
3.7การพัฒนากระบวนการทางานเพื่อสนองงาน
คณะรัฐมนตรี
3.8การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
3.9การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3.10การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และ
คุณภาพชีวิตข้าราชการ
3.11 การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของ
ข้าราชกาพลเรือน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ
3.12 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
3.13 การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด
3.14 การพัฒนาระบบและดาเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับ
ราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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แผนงาน/กิจกรรมหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.15 การพัฒนากฏหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3.16 การเตรียมกาลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ
3.17 การพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ
3.18 การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสานักงาน
ก.พ.
3.19การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ
3.20 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กร
3.21การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
3.22การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศด้านธรรมาภิบาล
3.23 การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ด้านธรรมาภิบาล
3.24การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน
3.25 พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานภาคราชการ
3.26 พัฒนาและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในภาครัฐ
3.27 สนับสนุนการดาเนินการขับเคลื่อนภารพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
3.28 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการ
3.29 ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายในภาครัฐ
3.30 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3.31 พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
3.32 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากร
ของรัฐให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
3.33 ส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อ
ให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3.34 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอด
คล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบ
3.35 เสริมสร้างการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
3.36 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบงาน และ
จัดการความรู้
3.37 บริการเครือข่ายระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.38 อานวยความเป็นธรรมและสร้างเสริมราชการใสสะอาด
3.39 สนับสนุนการบริหารราชการทั่วไป

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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แผนงาน/กิจกรรมหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3.40 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและ กรมการปกครอง
ข้อมูลสารสนเทศ
3.41 บริการด้านการจัดทาบัตรประจาตัวประชาชน
3.42การดาเนินการตามกฏหมายในหน้าที่ของฝุายปกครอง
3.43เสริมสร้างสมรรถนะกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
3.44สนับสนุนการบริหารจัดการกรม
3.45การบริหารงานอาเภอ
3.46พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
3.47การอานวยการศูนย์บริการประชาชน
3.48สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องที่
3.49ปรับปรุงระบบการดูแลหลักฐานทางทะเบียนที่ดิน
กรมที่ดิน
3.50บริการด้านทะเบียนที่ดินในสานักงานที่ดิน
3.51บริการด้านรังวัดที่ดินในสานักงานที่ดิน
3.52พัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบที่ดิน
3.53ส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3.54พัฒนาบุคลากร
3.55พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริหารหน่วยงาน
3.56พัฒนากฏหมาย และระเบียบท้องถิ่น
3.57พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.58การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณะ
3.59ติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
4. แผนงาน ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท.
4.2 พัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4.3 การช่วยเหลือฟื้นฟู
4.4การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.5การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจ
ถ่ายโอนและนโยบายของรัฐบาล
4.6การส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือสวัสดิการ
สังคมกับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. แผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน
5.1 การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผู้บริโภค
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แผนงาน/กิจกรรมหลัก
5.2ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดทานโยบายเศรษฐกิจมหภาค
นโยบายการค้า การตลาด และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการค้า
5.3. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5.4 ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อจัดทานโยบายยุทธศาสตร์
รวมทั้งผลักดันและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระทรวง
5.5 ศึกษา วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเสนอแนะท่าทีในการปกปูอง
รักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
5.6 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ไขปัญหาทาง
การค้า
5.7 พัฒนาและเผยแพร่ขอ้ มูลเศรษฐกิจการพาณิชย์และสร้าง
ความเข้าใจด้านการค้าแก่ประชาชน
5.8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงานและ
บุคลากร
5.9พัฒนา สนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนภายในประเทศ
5.10พัฒนาตลาดภายในประเทศสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
5.11เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและเชื่อมโยง
เครือข่ายการผลิตและการตลาดสู่สากล
5.12 พัฒนาและบริหารจัดการด้านการพาณิชย์ในภูมิภาค
5.13 บริหารจัดการด้านการตลาดจังหวัด
5.14บริหารจัดการสินค้าสาคัญ
5.15ส่งเสริมและอานวยความสะดวกทางการค้า
5.16ปกปูองและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า
5.17กากับดูแลสินค้า/บริการและมาตรฐานชั่งตวงวัด
5.18เสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายพันธมิตร
5.19กากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้า
5.20ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาข้อเสนอแนะ ท่าทีการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ
5.21การประชุมเจรจาและการพัฒนาความร่วมมือทางการค้า
ระหว่างประเทศ
5.22.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจการค้าและพันธกรณีการค้าระหว่างประเทศแก่ภาครัฐ
เอกชน และประชาชนทั่วไป
5.23 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการ
ส่งเสริมความรู้ สนับสนุนการสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายและ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
5.24พัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และกาหนดมาตรการปูองปรามการละเมิด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าภายใน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
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ทรัพย์สินทางปัญญา
5.25พัฒนาธุรกิจ
5.26.บริหารงานอนุญาตการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
5.27 กากับดูแลและบังคับใช้กฏหมายให้ธุรกิจปฏิบัติตาม
กฏหมายธุรกิจ 9 ฉบับ
5.28 พัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5.29 จดทะเบียนธุรกิจ
5.30 บริการข้อมูลธุรกิจ
5.31พัฒนาบุคลากรด้านการค้าระหว่างประเทศ
5.32พัฒนาสินค้าและธุรกิจบริการ
5.33บริหารและจัดการข้อมูลการค้า
5.34 จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
5.35ส่งเสริมการไปดาเนินธุกจิ ในต่างประเทศ
5.36 พัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก
5.37 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งออก
5.38ดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
6. แผนงาน เสริมสร้างความมัน่ คงของชีวติ และสังคม
6. 1การพัฒนาเมือง
6.2การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.4ส่งเสริม ประสานและดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม
6.5แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมส่งเสริมการส่งออก

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์

6.6ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม และพัฒนากลไกการ
ประสานงานองค์การและอาสาสมัคร
6.7พัฒนาและติดตามการบังคับใช้กฏหมายด้านการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
6.8 บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.9 บริหารนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์
6.10พัฒนากลไกและบริหารจัดการเพื่อการปูองกันและ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
6.11 พัฒนาสภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัยในสถานรับ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เลี้ยงเด็กเอกชน

25
แผนงาน/กิจกรรมหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.12จัดหาครอบครัวทดแทน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6.13พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามโครงการปาฏิหารย์
แห่งชีวิต (Miracle of Life)
6.14 พัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน
6.15จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้าน
คุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
6.16 พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส
6.17 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
6.18 เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์เด็กและเยาวชนก่อน
สู่สังคม
6.19ให้บริการสวัสดิการสังคมในสถาบัน
6.20ให้บริการสวัสดิการสังคมในชุมชน
6.21พัฒนาระบบ รูปแบบและมาตรฐานการให้บริการแต่ละ
กลุ่มเปูาหมาย
6.22ให้บริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ด้าน
โรคเอดส์
6.23ให้การคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับบริการตาม
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน
6.24 ให้บริการช่วยเหลือของศูนย์ประชาบดี 1300
6.25พัฒนาศักยภาพการดารงชีวิตของประชากรบน
พื้นที่สูง
6.26พัฒนาศักยภาพการดารงชีวิตของประชากรในพื้นที่
เปูาหมาย
6.27พัฒนาศักยภาพในการอยู่ร่วมกันของชุมชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
6.28 จัดบริการในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
6.29พัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตาบลต้นแบบการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
6.30 พัฒนาสังคมชาติพันธุ์
6.31 จัดสวัสดิการเติมเต็มชีวิต
6.32 พัฒนาศักยภาพประชาชนพื้นที่ชุมชนเมืองเพื่อความ
มัน่ คงในชีวิต
6.33 ยกระดับคุณภาพชีวิตตามวิถชี ุมชน
6.34พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและคนพิการ
ในสถาบัน
6.35ฝึกอาชีพและสร้างทักษะการรวมกลุ่ม
6.36พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6.37ติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่าย
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6.38ส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่าย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6.39 เสริมสร้างระบบเครือข่าย
6.40 เสริมสร้างและสนับสนุนวิชาการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
6.41ปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์
6.42ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ร่อน ขอทาน และ
กลุ่มเสี่ยงเพื่อปูองกันการถูกล่อลวง
6.43 พัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตแก่เด็กเร่รอน
6.44 แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
6.45ปูองกันและคุ้มครองผู้ถกู กระทาด้วยความรุนแรง
6.46 ช่วยเหลือคุ้มครองโดยศูนย์ปฏิบัติการเพื่อปูองกันการ
กระทาความรุนแรงในครอบครัว
6.47 พัฒนาคุณภาพชีวิตคน 3 วัย ตามโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว
6.48 ส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตาบล
6.49จัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุ
6.50เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุในชุมชน
6.51 สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
6.52ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกาหนดนโยบาย
สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
มาตรการ กลไกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย และการ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี
6.53 ส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ
สตรีและครอบครัวใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
6.54 ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ
6.55พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเพื่อมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
6.56ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนา และกาหนดนโยบาย
มาตรการ กลไกเพื่อครอบครัวเข้มแข็ง
6.57ดาเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถกู กระทาด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว
6.58การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
6.59การส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการเสริมสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน
6.60 การสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน
6.61การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้มีองค์ความรู้ในการ
ดาเนินงานกับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

27
แผนงาน/กิจกรรมหลัก
6.62การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ผู้ด้อยโอกาส
6.63การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตามแนว
นโยบายกากับดูแลองค์กรที่ดี
6.64การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและ
การส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม
6.65การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ
6.66ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ
6.67ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
6.68พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ
6.69พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
6.70ส่งเสริมการขจัดการเลือกปฏิบตั แิ ละคุม้ ครองสิทธิคนพิการ
6.71 สนับสนุนการจัดสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
และทุกคนในสังคม
6.72 สนับสนุนการสร้างโอกาสการมีงานทาสาหรับคนพิการ
6.73จัดที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยให้กบั ประชาชนที่ยากจน
6.74บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการแห่งชาติ

กรมที่ดิน

7. แผนงาน พัฒนากฏหมายและกระบวนการยุติธรรม
7.1การตรวจพิจารณาร่างกฏหมายและอนุบัญญัติที่
สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ส่วนราชการเสนอมายังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและที่
คณะรัฐมนตรีสั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไข
7.2การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฏหมาย
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
7.3งานอานวยการสนับสนุนร่างกฏหมายและให้คาปรึกษา
ทางกฏหมาย
7.4การดาเนินงานร่างกฏหมายและให้คาปรึกษาทางกฏหมาย
7.5การเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั นักกฏหมายภาครัฐ
7.6งานอานวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฏหมาย
ภาครัฐ
7.7บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
7.8สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน
7.9ประชุมและเจรจานานาชาติ
7.10พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม
7.11พัฒนากฏหมายและบังคับใช้กฏหมาย
7.12อานวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานใน
สังกัด
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7.13บริหารจัดการยุติธรรมจังหวัดและให้บริการแก่
ประชาชนในด้านงานยุติธรรม
7.14สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้าน
กฎหมาย
7.15การสืบเสาะและพินิจ
7.16การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิด
7.17 การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์
7.18การส่งเสริมการจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท
7.19การส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน
7.20การให้ความคุ้มครองพยานตามกฏหมายคุ้มครองพยาน
7.21การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจาเลยในคดี
อาญา
7.22การช่วยเหลือประชาชนทางกฏหมาย
7.23การอานวยการและบริหารจัดการ
7.24ดาเนินการบังคับคดีแพ่ง
7.25ดาเนินการบังคับคดีล้มละลาย
7.26ดาเนินการฟื้นฟูกจิ การของลูกหนี้
7.27ดาเนินการวางทรัพย์
7.28ส่งเสริมการบังคับคดี
7.29 สืบเสาะ และจัดทารายงานข้อเท็จจริง กากับการ
ปกครองและควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคาพิพากษา
7.30 ควบคุมดูแล และฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตาม
คาพิพากษา
7.31ควบคุมผู้ต้องขัง
7.32พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ
และพัฒนาจิตใจ
7.33สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
7.34พัฒนาบุคลากร
7.35อานวยการ
7.36พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ
7.37จัดทานโยบาย และประสานงานในกระบวนการ
ยุติธรรม
7.38พัฒนากฏหมายและงานวิจยั ระบบงานยุติธรรม
7.39พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
7.40อานวยการตามภารกิจ
7.41สนับสนุนให้ผู้กระทาผิดและผู้พ้นโทษมีงานทา
7.42การกาหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลัก
สากล
7.43การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน

กรมราชฑัณฑ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สานักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติวทิ ยาศาสตร์
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7.45การปูองกันปราบปรามอาชญากรรม
7.46การชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
7.47การผลิตและฝึกอบรมตารวจ
7.48การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7.49 การบริหารจัดการ
7.50การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
7.51การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดาเนินการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ตารวจ
7.52การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน
8. แผนงาน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
8.1ปฏิบัติการข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษา
ความปลอดภัยในประเทศ
8.2.ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ
8.3การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประชาคมข่าวกรอง การ
ต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย
8.4 กาหนดนโยบายยุทธสาสตร์ และการบริหารจัดการทาง
นโยบายเกี่ยวกับภารกิจด้านความมัน่ คงและการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความมัน่ คงในภาพรวมและความมัน่ คงพิเศษเฉพาะเรื่อง
8.5 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของ
สถานการณ์
8.6 การอานวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐ
8.7 การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ต้อง
พิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
8.8 การสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
8.9 พัฒนาประสิทธิภาพและประสานงานการข่าวกรองและ
พัฒนาการข่าวภาคประชาชน
8.10 อานวยการและประสานนโยบายกิจการต่างประเทศ
กิจการชายแดน และผู้อพยพ
8.11สนับสนุนภารกิจของกองอาสารักษาดินแดนและกอง
กาลังประจาถิ่น
8.12การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมัน่ คงภายใน
แบบพลเรือน
8.13การดาเนินการด้านการสื่อสาร
8.14อานวยการและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านความมัน่ คง
บริเวณชายแดน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานตารวจแห่งชาติ

สานักข่าวกรองแห่งชาติ

สานักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ

กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร

สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8.15ส่งเสริมการบริหารกิจการศาสนาอิสลาม
กรมการปกครอง
8.16การดาเนินการด้านสัญชาติและการกาหนดสถานะบุคคล
8.17การดาเนินการด้านการข่าว
8.18การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
8.19การเฝูาระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนเพื่อความมัน่ คงของรัฐ
8.20การดาเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
8.21การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน้าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล
8.22การปูองกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและ
การปูองกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
8.23การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราช
อาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพานักอยุ่ในราชอาณาจักร
8.24 การปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
8.25 การปูองกันการฟอกเงิน
8.26 บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้
8.27 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. แผนงาน บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน
9.1การจัดทาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี สานักงบประมาณ
9.2จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
9.3ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ
9.4บริหารงบประมาณ
9.5ติดตามงบประมาณ
9.6ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ในการดาเนินงานของส่วนราชการฯ
9.7ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จา่ ยงบประมาณ
9.8พัฒนาระบบสารสนเทศ
9.9 การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจ
แห่งชาติ
9.10 การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน
9.11การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทารายงาน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
9.12 การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และองค์กร
ระหว่างประเทศ
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9.13การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)
9.14การติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานของหน่วยงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ในกากับ
9.15การบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
การเงินการคลัง
9.16 อานวยการ และบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาหนีส้ ิน
ภาคประชาชน
9.17การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการเช่าพื้นที่
บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
9.18การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
9.19การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
9.20การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
9.21การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
9.22การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขบั เคลื่อนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
9.23การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล
9.24บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร
9.25การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร
9.26ปูองกันและปราบปรามการกระทาผิดทางศุลกากร
9.27 การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
9.28 การปูองกันและปราบปราม
9.29การจัดเก็บภาษีอากร
9.30การกากับดูแลผู้เสียภาษีโดยใกล้ชิด
9.31การสารวจและติดตามผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่
9.32พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9.33เสนอแนะ นโยบาย กฎหมาย และให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ
9.34กากับและประเมินผลการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง
9.35บริหารจัดการหนีส้ าธารณะ พัฒนาตลาดตราสารหนี้
ในประเทศ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร
มนุษย์และศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึกษาไทย
9.36ติดตาม จัดทา นาเสนอและทาความเข้าใจในนโยบาย
และมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและ
ระหว่างประเทศ
9.37ดาเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ

กรมธนารักษ์

กรมบัญชีกลาง

กรมศุลกากร

กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร

สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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10. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.1การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่
พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.2 การเสริมสร้างความเข้าใจ
10.3 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
10.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน
10.5 การดาเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
10.6 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10.7 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
10.8 งบกาลังพลและทรงชีพ เพื่อรักษาความปลอดภัย
10.9การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
10.10การจัดตั้งกองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร
10.11การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด
10.12การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
10.13การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
10.14การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
10.15ประสานการดาเนินงานและบูรณาการเครือข่ายความ
มัน่ คงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.16การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
10.17ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
10.18ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.19ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.20ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.21ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
10.22พัฒนาในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
10.23บูรณาการการเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้ม
แข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.24 บูรณาการ และประสานแผน การนามิติทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
10.25โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.26สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กองอานวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร

กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก

กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมการข้าว
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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10.27 จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.28 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.29พัฒนาการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.30สนับสนุนการจัดการการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
10.31 ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้
10.32 เสริมสร้างสุขภาพ ควบคุมโรค และภัยสุขภาพใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
10.33การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่
สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สานักงานตารวจแห่งชาติ

11. แผนงาน อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
11.1การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจน
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคมแห่งชาติ
11.2ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
กรมประมง
11.3บริหารจัดการและควบคุมการทาประมง
11.4ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาปสงขลา
11.5พัฒนาตามแผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย
11.6บริหารจัดการทรัพยากรปุาชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11.7บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
11.8สารวจประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11.9บริหารจัดการและอานวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11.10พัฒนาลุ่มน้าทะเลสาปสงขลา
11.11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
11.12 บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ
การกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
11.13 ยุทธการแก้ปัญหาวิกฤตปุาไม้ของชาติ
11.14สารวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
11.15จัดทานโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบริหาร
11.16จัดการซากดึกดาบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา
11.17ศึกษา วิจยั พัฒนาองค์ความรู้ และบริการข้อมูล
ความรู้ด้านทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา
11.18ปูองกันรักษาปุา
กรมป่าไม้
11.19จัดการที่ดินปุาไม้
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.20ฟื้นฟูปุาไม้
กรมป่าไม้
11.21ส่งเสริมและพัฒนาการปุาไม้
11.22บริหารจัดการงานปุาไม้
11.23พัฒนางานวิจยั ด้านปุาไม้
11.24จัดทาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
11.25อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาปุาไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
11.26โครงการสารวจจัดทาแผนที่การครอบครองที่ดินใน
พื้นที่ปุาอนุรักษ์โดยใช้เทคโนโลยีสารวจจากระยะไกล
11.27โครงการฟื้นฟูพื้นที่ปุาเพื่ออนุรักษ์ดินและน้า
11.28 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
11.29 จัดทาฐานข้อมูล
11.30 พัฒนาภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
11.31วิจยั ด้านปุาไม้และสัตว์ปุา
11.32โครงการเร่งรัดการจัดทาแนวเขตในพื้นที่ปุาอนุรักษ์
11.33โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันรักษาปุาตามแนว
พระราชดาริ
11.34พัฒนาเครื่องมือ กลไก และฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพและอนุวัตอนุสัญญา
และสิง่ แวดล้อม
11.35พัฒนาเครือ่ งมือ กลไก เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ
11.36 พัฒนาเครื่องมือและกลไกการบริหารจัดการลุ่มน้า
ทะเลสาปสงขลา
11.37เดินสารวจออกโฉนดที่ดิน
กรมที่ดิน
111.38ดทาและให้บริการระวางแผนที่ระบบดิจทิ ัล
11.39สารวจที่ดินของรัฐและนาลงระวางแผนที่
11.40นาเข้าข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐระบบดิจทิ ัล
11.41รังวัดทาแผนที่เพื่อแสดงแนวเขตที่ดินของรัฐ และ
ควบคุมคุ้มครองที่ดินของรัฐ
11.42การจัดทาข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
11.43วางและจัดทาผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
11.44 วางและจัดทาผังอาเภอ
11.45ก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
11.46บริการด้านช่าง
11.47 บูรณะบารุงรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม
11.48 ให้บริการก่อสร้างพลับพลาพิธีและตกแต่งสถานที่
11.49 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านช่าง
11.50 มาตรการบังคับใช้และปรับปรุงกฏหมาย
11.51 มาตรการทางสังคม
11.52 มาตรการส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมาย
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11.53 มาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
11.54 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
11.55 ดาเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
11.56ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผังเมืองและสนับสนุน
ส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางและจัดทาผังเมือง
11.57พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS)เพื่อการผังเมือง
11.58สนับสนุน ส่งเสริม การจัดทาผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
11.59พัฒนาระบบแผนที่มาตรฐานเพื่อการจัดทาผังเมือง
12. แผนงาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ฟื้นฟู
ประชาธิปไตย และปฏิรูปการเมือง
12.1การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย
12.2การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
และฟื้นฟูประชาธิปไตย
12.3โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคี
ของคนในชาติ
12.4โครงการรวมใจไทยเป็นหนึง่
12.5การสร้างความปรองดองสมานฉันทน์ของคนใน
ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
12.6 ส่งเสริมกิจกรรมการปลูกฝังสานึกรักสามัคคีและ
เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ
12.7การส่งเสริมและการขยายเครือข่ายอาสาสมัคร
ประชาธิปไตยในระดับหมูบ่ ้าน
12.8 สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไก
คณะกรรมการหมูบ่ ้าน
12.9บริหารจัดการยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคมไทย
12.10 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
12.11 สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
13. แผนงาน แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
13.1การปูองกันยาเสพติด
13.2การปูองกันยาเสพติด
13.3การปราบปรามยาเสพติด
13.4การปูองกันยาเสพติด
13.5การปราบปรามยาเสพติด
13.6การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

12.1 สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12.2 กองบัญชาการกองทัพไทย
12.3 กองทัพบก
12.4 กองทัพเรือ
12.5 กองทัพอากาศ
12.6 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง

สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ
สานักงานกิจการยุติธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
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13.7การปูองกันยาเสพติด
กองทัพเรือ
13.8การปราบปรามยาเสพติด
13.9การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
13.10การปูองกันยาเสพติด
กองทัพอากาศ
13.11การปราบปรามยาเสพติด
13.12การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
13.13 สนับสนุนการนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดไป สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
13.14 การบาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
113.15การส่งเสริมอาชีพ การเฝูาระวังกลุ่มเสี่ยง การรณรงค์
และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม.
13.16การตรวจพิสูจน์
กรมคุมประพฤติ
13.17การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว
13.18การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว
13.19การติดตาม ดูแล และสงเคราะห์
13.20บาบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติดแก่เด็ก กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
และเยาวชน
13.21บาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
กรมราชทัณฑ์
13.22การทาลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายา สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เสพติด
13.23การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
13.24การรณรงค์ปูองกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ
13.25การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ ้าน/ชุมชน
ยาเสพติดในทุกระดับ
13.26ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ปุวยยาเสพติด สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในพื้นที่
13.27การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝูาระวังยาเสพติด
13.28ศึกษา วิจยั พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
กรมการแพทย์
ยาเสพติดและสารเสพติด
13.29พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านยาเสพติด
13.30พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมแิ ละสูงกว่าด้านสารเสพติด
13.31สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
13.32การบาบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติดที่มีปัญหา กรมสุขภาพจิต
สุขภาพจิต
13.33การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นยาเสพติด
13.34ควบคุมตัวยาและสารตั้งต้น
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
13.35การสืบสวนปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
สานักงานตารวจแห่งชาติ
13.36การอานวยการและสนับสนุนด้านการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
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14. แผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ
14.1การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่ คงกับต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
14.2การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ
14.3 การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมัน่ คงในกรอบ
อาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้าน
14.4งานฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
14.5การพัฒนาระบบบริหารราชการ
14.6การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
14.7การบริหารจัดการ
14.8การสรรพกาลังกลาโหม
14.9 การดาเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์
14.10 การดาเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
และกระสุน
14.11 การดาเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน
14.12 การดาเนินงานด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ
14.13 การดาเนินงานด้านเภสัชกรรมทหาร
14.14งานวิจยั และพัฒนาการทางทหาร
14.15การบริหารจัดการและการดาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการทหาร
14.16การดาเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14.17การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์
14.18การให้บริการและการรักษาพยาบาล
14.19 การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
14.20การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
14.21การร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ
14.22การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
14.23 การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
14.24 การควบคุมบังคับบัญชา
14.25 การบริหาร และบริการกาลังพล
14.26 การศึกษา
14.27 การข่าว
14.28 ยุทธการและการฝึก
14.29 การส่งกาลังบารุง
14.30 กิจการพลเรือน
14.31 การบริหารจัดการ
14.32 การเสริมสร้างกาลังกองทัพ
14.33 การอานวยการร่วมด้านความมัน่ คง
14.34 การพัฒนาระบบราชการ
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14.35 การก่อสร้างทางชนบท
กองบัญชาการกองทัพไทย
14.36 การจัดหาน้ากินน้าใช้
14.37 การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
14.38 โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
14.39 การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ปูองกัน
14.40 การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
14.41การบริหารและบริการกาลังคน
กองทัพบก
14.42การบริหารทั่วไป
14.43การข่าว
14.44.การฝึก ศึกษา และวิจยั
14.45การส่งกาลังบารุง
14.46การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
14.47การกิจการพลเรือน
14.48การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย
14.49การปูองกันประเทศ
14.50การเตรียมความพร้อมด้านกาลังสารอง
14.51การบริการรักษาพยาบาล
14.52การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
114.53การพัฒนาระบบราชการ
114.54การปูองกันการบุกรุกและทาลายพื้นที่ปุาไม้
14.55การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน
14.56การสนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
14.57การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร
14.58การปฏิบัติภารกิจของสานักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยใน
ต่างประเทศ
14.59การสร้างความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ
14.60การเตรียมความพร้อมด้านกาลังพล
กองทัพเรือ
14.61การบริหารจัดการ
14.62การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกาลังบารุง
14.63การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์
14.64การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา
การสื่อสาร และการข่าว
14.65การปูองกันประเทศและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล
14.66การบริการรักษาพยาบาล
14.67การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทาง
ทะเล
14.68การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย
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14.69การปฏิบัติตามโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ กองทัพเรือ
14.70การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
14.71การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
(ฝั่งทะเลอันดามัน)
14.72การปฏิบัติงานของสานักงานผู้ช่วยทูตฝุายทหารเรือ ณ
ต่างประเทศ
14.73การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทางทหาร
14.74การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา
14.75การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา
กองทัพอากาศ
14.76การเตรียมและใช้กาลัง
14.77การส่งกาลังและซ่อมบารุง
14.78การสร้างและพัฒนาบุคลากร
14.79การให้บริการรักษาพยาบาล
14.80การพัฒนาขีดความสามารถกาลังทางอากาศ
14.81การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมัน่ คงกับ
ต่างประเทศ
14.82การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
14.83การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ปูองกัน
บรรเทาสาธาณภัยและภัยพิบัติ
14.84การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
14.85การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
15. แผนงาน แก้ไขความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชน
15.1การพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.2การปูองกันและปราบปราม
15.3กากับการค้าและการสารอง
15.4กากับคุณภาพ
15.5กากับความปลอดภัย
15.6สนับสนุนการกากับธุรกิจพลังงาน
15.7ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะยุทธศาสตร์และนโยบาย
แผนงาน และมาตรการด้านพลังงงาน
15.8การวิเคราะห์พยากรณ์และพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านพลังงาน
15.9สนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน
15.10 จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมสรรพสามิต
กรมธุรกิจพลังงาน

สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กรมการค้าภายใน
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15.11การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้าน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
15.12 ศึกษา วิเคราะห์รายได้ รายจ่ายและผลกระทบจาก
การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่า
15.13 สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและยกระดับรายได้
15.14พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
15.15พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
15.16 ยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
รองรับรายได้แท้จริงที่เพิ่มขึ้น
15.17 พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาด
แรงงาน
15.18 กากับดูแลและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
คุ้มครองสิทธิให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
16. แผนงาน บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
16.1บริหารการชาระหนีข้ องรัฐบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน

สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

17. แผนงาน ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
ในภูมิภาค
17.1การส่งเสริมความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ทวิภาคี
17.2การเตรียมความพรัอมสู่ประชาคมอาเซียน
วิชาการ
17.3 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
17.4 การพัฒนากฏหมาย กระบวนการยุติธรรมและการ
บังคับใช้กฏหมายเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ประเทศในมิติต่าง ๆ
17.5 พัฒนาความร่วมมือทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมกับ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กลุ่มประเทศอาเซียน
18. แผนงาน ขับเคลือ่ นนโยบายต่างประเทศและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
18.1การดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับ
สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ทวิภาคี
18.2 การให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการ
18.3 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่าง
ประเทศในมิติต่างๆ
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18.4การให้บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต รวมถึงการให้ สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
คาปรึกษาด้านกฏหมายและการให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเกี่ยวกับประเทศไทย
18.5งานบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดาเนินภารกิจ
ต่างประเทศ
19. แผนงาน เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
19.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปีเฉลิมฉลองพระราชพิธี
มหามงคล และปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์
19.2 การสร้างประสิทธิภาพการท่องเที่ยว
19.3 ดาเนินการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว
19.4 จัดกิจกรรมเผยแพร่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมการท่องเที่ยว
กรมพลศึกษา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

20. แผนงาน พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
20.1ส่งเสริม สนับสนุน จัดทา ติดตามประเมินผล และ
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวสู่การปฏิบัติ
20.2ส่งเสริมสนับสนุน ใหเกิดการรวมกลุ่มความร่วมมือเพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงของพื้นที่ท่องเที่ยว
20.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
20.4พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
20.5 พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว
20.6 พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
20.7 การจดทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
20.8 ส่งเสริม สนับสนุน กิจการภาพยนต์ ทั้งภาคผลิต
ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง
20.9 การเพี่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
20.10 รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว
20.11การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
21. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ
21.1 ส่งเสริม สนับสนุน จัดทา ติดตามประเมินผล และ
ประสานแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาสู่การปฏิบัติ
21.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา นันทนาการ
และวิทยาศาสตร์การกีฬา
21.3 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา
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21.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้าน
การพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมพลศึกษา

22. แผนงาน ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
22.1 การปฏิบัติการฝนหลวง
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
22.2 ศึกษาวิจยั
22.3 บริการด้านการบิน
22.4การปรับปรุงระบบชลประทาน
กรมชลประทาน
22.5บริหารการส่งน้าและระบายน้าและบารุงรักษาระบบ
ชลประทาน
22.6การจัดการงานก่อสร้างโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่
ชลประทาน
22.7การจัดการงานก่อสร้างแหล่งน้าและระบบส่งน้าเพื่อ
ชุมชน/ชนบท
22.8การสนับสนุนแหล่งน้า
22.9การสนับสนุนการพัฒนา
22.10ปูองกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
22.11ก่อสร้างโครงการคลองสียัด
22.12ก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ
22.13 ก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา
22.14ก่อสร้างโครงการผันน้าจากพื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา
ฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้าบางพระ
22.15ก่อสร้างโครงการผันน้าจากพื้นที่จงั หวัดจันทบุรี
ไปยังแหล่งเก็บกักน้าจังหวัดระยอง
22.16ก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้าตาปี-พุมดวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22.17ก่อสร้างโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
(แผนระยะที2่ )
22.18ก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
22.19 ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าคลองหลวง จังหวัด
ชลบุรี
22.20ก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอ้นเนือ่ งมาจาก
พระราชดาริ จังหวัดปราจีนบุรี
22.21ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
22.22 ก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยน้ารีอนั เนือ่ งมาจาก
พระราชดาริจงั หวัดอุตรดิตถ์
22.23การก่อสร้างแหล่งน้าชุมชน
กรมพัฒนาที่ดิน
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22.24 การก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน

23. แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาค
การเกษตร
23.1การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23.2การบริการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร
23.3การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23.4สนับสนุนโครงการพระราชดาริ
23.5สนับสนุนการจัดการด้านสภาเกษตรกร
23.6อานวยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเกษตร
23.7การบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค
23.8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
23.9การจัดการเพื่อการช่วยเหลือการสนับสนุนเงินกู้แก่
เกษตรกร
23.10การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
23.11 ดาเนินภารกิจด้านการเกษตรต่างประเทศ
23.12 พัฒนาความร่วมมือและขยายการดาเนินงานด้านการ
เกษตรต่างประเทศ
23.13พัฒนาการผลิตข้าว
กรมการข้าว
23.14สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและชาวนา
23.15 วิจยั และพัฒนาข้าว
23.1ตรวจสอบบัญชีประจาปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
23.2ฝึกอบรมด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีแก่
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
23.3วางรูปแบบและสอนแนะการจัดทาบัญชีแก่วิสาหกิจ
ชุมชน
23.4สอนแนะการจัดทาบัญชีและฝึกอบรมแก่สหกรณ์ใน 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้
23.5กากับแนะนาและฝึกอบรมการบริหารการเงินและ
การบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
23.6เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
23.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
23.8จัดนิทรรศการคลินิกเกตรกรเคลื่อนที่
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
23.9 ฝึกอบรมการจัดทาบัญชีแก่กลุ่มเปูาหมายตามโครงการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พระราชดาริ
23.10ฝึกอบรมการจัดทาบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ามัน
23.11สอนแนะการจัดทาบัญชีต้นทุนอาชีพ
23.12ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง
กรมประมง
23.13ดาเนินการเพื่อรองรับกฏระเบียบ ของประเทศคู่ค้า
23.14 วิจยั และพัฒนาการประมง
23.15 ปรับโครงสร้างสินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า
23.16 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง
23.17สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
23.18ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง
23.19คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
23.20ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการประมง
23.21 สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
23.22วิจยั และพัฒนาการปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
23.23พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์
23.24พัฒนาอาหารสัตว์
23.25เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม บาบัดและชันสูตรโรคสัตว์
23.26การปูองกัน แก้ไข และเตรียมความพร้อมรับปัญหา
โรคไข้หวัดนก
23.27ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
23.28ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
23.29ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์
23.30สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
23.31คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
23.32ส่งเสริมการทาปศุสัตว์อนิ ทรีย์
23.33กาหนดเขตการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
23.34การวิจยั พัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต
23.35สร้างนิคมการเกษตร
23.36คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่
23.37สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
23.38การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน
23.39ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
23.40การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
23.41ปรับปรุงคุณภาพดิน
23.42ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ
23.43ฟื้นฟูและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน
23.44การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ

45
แผนงาน/กิจกรรมหลัก
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23.45ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการ กรมพัฒนาที่ดิน
เกษตร/เกษตรอินทรีย์
23.46 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
23.47 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า
23.48 สนับสนุนการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2555
กรมวิชาการเกษตร
23.49 การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ
23.50 วิจยั และพัฒนา
23.51 ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
23.52จดทะเบียนตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช/โรงงาน
แปรรูป/โรงรม
23.53 การตรวจปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช ออกใบรับรองและ
ควบคุมกากับดูแลตาม พ.ร.บ.
23.54 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
23.55ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการเกษตร
23.56ปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
23.57ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน
23.58ส่งเสริมและให้บริการทางการเกษตร
23.59สนับสนุนโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
23.60พัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
23.61 ชดเชยการขาดทุนจากการจาหน่ายปุย๋ เคมีตาม
กรมส่งเสริมสหกรณ์
โครงการจัดหาปุย๋ เคมีนาเข้าจากต่างประเทศ
23.62สร้างคุณค่าสหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
23.63ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย
23.64ชดเชยการขาดทุนจากการบริหารจัดการลาไย ปี2548
23.65ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและเกษตรกร
23.66การพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
23.67การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
23.68ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
23.69 ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่
เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร
23.70พัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้าของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
23.71วิจยั และพัฒนาหม่อนไหม
กรมหม่อนไหม
23.72อนุรักษ์และคุ้มครองหม่อนไหม
23.73บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการผลิต
หม่อนไหม
23.74ส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาดหม่อนไหม
23.75 ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี
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23.76การบริหารจัดการ
23.77การจัดที่ดิน
23.78แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
23.79การปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน
23.80การกาหนดมาตรฐานสินค้าเกษาตรและอาหาร
23.81การพัฒนาระบบสารสนเทศ
23.82การรับรองและตรวจติดตามหน่วยงานตรวจสอบ
รับรองตามมาตรฐานสากล
23.83การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ
23.84การกากับ ดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร
23.85การดาเนินงานด้านความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety)
23.86การประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า
เกษตรและอาหาร
23.87จัดทายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและมาตรการทาง
การเกษตร
23.88ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เศรษฐกิจการเกษตร
23.89ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
23.90จัดทาและเผยแพร่ขอ้ มูลด้านสารสนเทศการเกษตร
23.91จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
23.92จัดทาและเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศการเกษตรระดับ
ภูมิภาค
23.93การติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
23.94 พัฒนาระบบประสิทธิภาพระบบตลาดและโลจิสติกส์
23.95ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรมการค้าภายใน

24. แผนงาน ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งทุน
24.1 ขึ้นทะเบียนการรับจานา
กรมส่งเสริมการเกษตร
24.2 เพิ่มประสิทธิภาพการรับจานาสินค้าเกษตร
กรมการค้าภายใน
24.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ กรมการพัฒนาชุมชน
24.4ส่งเสริมและพัฒนาหมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
24.5เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน
24.6เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนชุมชน
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25. แผนงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
25.1ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาและพิจารณา ให้ขอ้ คิดเห็น
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
นโยบายแผนงานและมาตรการด้านบริหารจัดการคมนาคมขนส่ง
รวมทั้งด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
25.2กากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
25.3เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการคมนาคม
ขนส่ง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
25.4 การบริหารจัดการคลังข้อมูลกลางและระบบสารสนเทศ
ของกระทรวงคมนาคม
25.5ก่อสร้างท่าเรือโลจิสติกส์
กรมเจ้าท่า
25.6ก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย
25.7 จ้างเหมาขุดลอกร่องน้าภายในประเทศเพื่อการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย
25.8ก่อสร้างท่าเรือ
25.9ก่อสร้างเขื่อนปูองกันทรายและกันคลื่น
25.10ก่อสร้างเขื่อนปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
25.11ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งพัง
25.12ขุดลอกร่องน้าภายในประเทศ(ดาเนินการเอง)
25.13ขุดลอกร่องน้าภายในประเทศ (จ้างเหมา)
25.14ขุดลอกร่องน้าชายฝั่งทะเล(ดาเนินการเอง)
25.15ขุดลอกร่องน้าชายฝั่งทะเล(จ้างเหมา)
25.16ก่อสร้างท่าเรือโลจิสติกส์
25.17ก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ.เชียงราย
25.18 จ้างเหมาขุดลอกร่องน้าภายในประเทศเพื่อการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย
25.19ก่อสร้างท่าเรือ
25.20ก่อสร้างเขื่อนปูองกันทรายและกันคลื่น
25.21ก่อสร้างเขื่อนปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
25.22ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งพัง
25.23ขุดลอกร่องน้าภายในประเทศ(ดาเนินการเอง)
25.24ขุดลอกร่องน้าภายในประเทศ (จ้างเหมา)
25.25ขุดลอกร่องน้าชายฝั่งทะเล(ดาเนินการเอง)
25.26ขุดลอกร่องน้าชายฝั่งทะเล(จ้างเหมา)
25.27การออกใบสาคัญ
25.28การนาร่องเรือ
25.29การตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ
25.30การจัดการอบรมบุคลากรด้านพาณิชยนาวี
25.31การจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชยนาวี
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25.32การศึกษาแลการดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
ทางถนน
25.33การจัดระเบียบและกากับดูแลการประกอบการขนส่ง
ทางถนน
25.34การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งทางถนน
25.35การอบรมให้ความรู/้ พัฒนาผุ้ขบั รถและบุคลากรด้าน
การขนส่งทางถนน
25.36การพัฒนาความปลอดภัยของตัวรถ
25.37การควบคุมกากับดูแลให้เป็นไปตามกฏหมาย
25.38การดาเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ
25.39การดาเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจารถ
25.40ก่อสร้างอาคารสานักงานขนส่งสาขา
25.41การดาเนินงานท่าอากาศยาน
กรมการบินพลเรือน
25.42การปรับปรุง พัฒนา ก่อสร้างท่าอากาศยาน และจัดให้
มีสิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัยที่ท่าอากาศยาน
25.43การค้นหา ช่วยเหลือ สอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
ด้านการขนส่งทางอากาศ
25.44การออกใบอนุญาต ใบสาคัญ ใบรับรอง ด้านการขนส่ง
ทางอากาศ
25.45การให้บริการข้อมูลการบินและบริการข่าวสารข้อมูล
ด้านอื่น
25.46ก่อสร้างทางหลวง
กรมทางหลวง
25.47บูรณะและปรับปรุงทาง
25.48ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพานและท่ออุโมงค์
25.49ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน
25.50ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
25.51ลาดยางทางหลวง
25.52จัดกรรมสิทธ์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทางหลวง
25.53อานวยการและสนับสนุนการก่อสร้างทางหลวง
25.54 ฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
25.55 บารุงรักษาทางหลวง
25.56 แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
25.57 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง
25.58 อานวยการและสนับสนุนการบารุงรักษาทางหลวง
25.59เร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร
(ระยะที่ 2)
25.60แก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และ
เมืองหลัก
25.61ก่อสร้างทางหลวงสนับสนุนการขนส่งแบบต่อเนือ่ ง
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25.62ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขง จังหวัดนครพนม
กรมทางหลวง
25.63เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
25.64บูรณะทางหลวงสายหลัก
25.65ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าโขงที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
25.66พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
25.67บูรณะและปรับปรุงสะพาน
25.68ยกระดับมาตรฐานทาง
กรมทางหลวงชนบท
25.69พัฒนาโครงข่ายสะพาน
25.70อานวยการ
25.71พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
25.72แก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
25.73บารุงรักษาทาง
25.74อานวยความปลอดภัยงานทาง
25.75บูรณะและฟื้นฟูหลังน้าท่วม
25.76 ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนือ่ งมาจากเหตุภัยพิบัติ
25.77การส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้กบั อปท.
25.78สนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
25.79สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics
25.80เสนอนโยบาย กากับ ติดตาม แผนงาน/โครงการ/
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
มาตรการวิเคราะห์งบประมาณ และงบลงทุน หลักเกณฑ์และข้อยุติ
ด้านการขนส่งและจราจร และความปลอดภัย
25.81ประสานการดาเนินงานตามแผนการขนส่งและจราจร
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองภูมิภาค กากับและ
ติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ/มาตรการ
25.82พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
การวางแผนด้านการขนส่งและจราจร
25.83พัฒนาระบบการขนส่งและจราจร และบุคลากรด้าน
การจราจรขนส่งและจราจร
25.84ปูองกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและ
25.85 เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
ระบบขนส่งเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
26. แผนงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน
26.1 อานวยความปลอดภัยเพื่อปูองกันและแก้ไข
26.2 อานวยการและสนับสนุนการอานวยความปลอดภัย
26.3 ปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง
26.4 การปฏิบัติการและอานวยการจราจร

กรมทางหลวง

สานักงานตารวจแห่งชาติ
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27. แผนงาน จัดการสิง่ แวดล้อม
27.1สนับสนุนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
27.2สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
27.3 พัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ กรมควบคุมมลพิษ
ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษ และประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
27.4 กากับ ดูแล การบังคับใช้และสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย
27.5ปูองกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เปูาหมาย
และพื้นที่วิกฤติ
27.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้ การ
ควบคุมมลพิษ
27.7การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
พื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง
27.8เสริมศักยภาพอาสาสมัครและพัฒนาเครือข่ายเพื่อ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27.8การพัฒนากิจการเยาวชนและลูกเสือด้านสิ่งแวดล้อม
27.9การประสานงานการให้ความเห็นขององค์การอิสระ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
27.10เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
27.11ส่งเสริมการมีส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรศาสนา
27.12สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างจิตสานึกด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27.13วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
27.14พัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
27.15บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
27.16ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาปสงขลา
27.17พัฒนาและให้บริการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
27.18ส่งเสริมการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
27.19พัฒนาเครื่องมือ และกลไกในการรองรับการ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และการอนุวัตอนุสัญญา
สิง่ แวดล้อม
27.20พัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
พิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
27.21 พัฒนาเครื่องมือ และกลไก ในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
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27.22 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
สิง่ แวดล้อม
28. แผนงาน ป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความเสียหายจาก
ภัยพิบัติ
28.1บริหารจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี
28.2ลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัย
28.3โครงการศูนย์ขอ้ มูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปุา
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
อนุรักษ์
28.4เฝูาระวังและเตือนภัย
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
28.5พัฒนาระบบการเตือนภัย
28.6ทาการตรวจอากาศและตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยม กรมอุตุนิยมวิทยา
วิทยาและแผ่นดินไหว
28.7จัดทาแผนที่อากาศและวิเคราะห์เพื่อออกคาพยากรณ์
อากาศ
28.8พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตือนภัยและ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การปูองกันสาธารณภัย
28.9วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซ้อมแผนการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
28.10เตรียมความพร้อมในการปูองกันสาธารณภัยที่ใช้
โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง
28.11กาหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
28.12สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อปฏิบัติการบรรเทาและ
ฟื้นฟูสาธารณภัย
28.13ประสานงาน และช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
28.14 ก่อสร้างระบบปูองกันน้าท่วม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
28.15 ศึกษาออกแบบระบบปูองกันน้าท่วม
28.16ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่ง
28.17ก่อสร้างเขื่อนปูองกันตลิ่งริมแม่น้าตามชายแดน
28.18 วางและจัดทาผังนโยบายบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้า
29. แผนงาน จัดการทรัพยากรน้า
29.1จัดทาข้อเสนอแนะ นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผน กรมทรัพยากรน้า
มาตรการ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
29.2พัฒนาเครื่องมือและกลไกบริหารจัดการทรัพยากรน้า
29.3พัฒนาและสนับสนุนระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้าน
น้าอุปโภค บริโภคของประเทศ
29.4เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านน้า
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29.5พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกระดับ กรมทรัพยากรน้า
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าทุกลุ่มน้า
29.6อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้า
29.7จัดหาน้าต้นทุน พัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้า
29.8พัฒนาเครื่องมือและกลไกระบบพยากรณ์และเตือนภัย
ด้านน้า
29.9เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ พยากรณ์และ
เตือนภัยด้านน้า
29.10จัดทานโยบายและแผนมาตรการด้านทรัพยากรน้าบาดาล กรมทรัพยากรน้าบาดาล
29.11จัดทาข้อมูลด้านทรัพยากรน้าบาดาล
29.12อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบาดาล
29.13จัดหาแหล่งน้าบาดาล
29.14เสริมสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากร
น้าบาดาลของภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
30. แผนงาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
30.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สื่อสาร
30.2 การพัฒนา ICT รวมถึงการศึกษา จัดทานโยบายและ
แผนกากับ ติดตามการดาเนินการตามนโยบายและแผน
30.3 การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT
30.4 ส่งเสริม สนับสนุน การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
30.5จัดทาข้อมูลสถิติด้วยวิธีสารวจ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
30.6 ให้บริการด้านสถิติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
30.7บริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ
30.8เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล
30.9ประเมินคุณภาพสถิติทางการ
30.10จัดทาโครงการสามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม
30.11 นาเสนอและเผยแพร่ขอ้ มูลสามะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
30.12 จัดทาโครงการสามะโนการเกษตร
30.13 จัดเตรียมระบบข้อมูลสถิติ
31. แผนงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
31.1 ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมี สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประสิทธิภาพ
31.2บริหารจัดการพลังงานภูมิภาค
31.3อานวยการบริหารจัดการพลังงาน
31.4กาหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
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31.5ประชาสัมพันธ์พลังงาน
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
31.6บริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านพลังงาน
31.7ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน
31.8พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
31.9ส่งเสริมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
31.10.บริหารสัญญาการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
31.11กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
31.12ฝึกอบรม เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน
31.13อานวยการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
31.14ศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทน
31.15ผลิตและบารุงรักษาพลังงานทดแทน
31.16ส่งเสริม เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทน
31.17อานวยการด้านพลังงานทดแทน
31.18ก่อสร้างเขื่อนไฟฟูาพลังน้าคลองทุ่งเพล
31.19ก่อสร้างเขื่อนไฟฟูาพลังน้าแม่กะไน
31.20ก่อสร้างเขื่อนไฟฟูาพลังน้าลุ่มน้าน่านตอนบน
31.21ก่อสร้างไฟฟูาพลังน้าระดับหมูบ่ ้าน
31.22ก่อสร้างเพิ่มเติมโครงการไฟฟูาพลังน้า
31.23ก่อสร้างเขื่อนไฟฟูาพลังน้าห้วยแม่อสุ ุ
32. แผนงาน สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา
32.1 สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในระดับชั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประถมศึกษาปีที่ 1
32.2 สนับสนุนนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีคอมพิวเตอร์ใช้ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(One Tablet PC per child)
32.3 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสาหรับนักเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33. แผนงาน สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33.1 การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
33.2จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
33.3สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชน
33.4การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
33.5สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
33.6 การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
33.7 การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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34. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข
34.1การส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
34.2รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจยั
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
34.3 เฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และภัยคุกคาม สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ในพื้นที่
34.4 ตรวจ ควบคุม กากับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
สุขภาพในพื้นที่
34.5 การแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่
ชายแดน
34.6การปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
34.7พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
34.8เพิ่มศักยภาพกาลังคนทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
34.9 ผลิตบุคลากรทางพยาบาลและสาธารณสุข
34.10การจัดการความรู้ พัฒนาวิชาการ และงานวิจยั
34.11จัดทาข้อเสนอแนะและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพ
34.12พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
34.13กากับ ติดตาม นิเทศงานและประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์
34.14พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ
34.15 ปฏิรูปข้อมูลสุขภาพภาครัฐ
34.16สนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจ
บริการ สุขภาพ/บุคลากร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
34.17ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ
34.18ให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเปูาหมายเฉพาะนอกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
34.19พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานที่กาหนด
34.20 พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
34.21สร้างเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานเครือข่าย
สุขภาพในชุมชน
34.22การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถชี ีวิตไทยระดับ
ชาติ
34.23ถ่ายทอดความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ให้ถกู ต้อง
34.24จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ในและต่าง
ประเทศ
34.25จัดการเรียนการสอน
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34.26จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
34.27 แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
จังหวัดระยอง
34.28 พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลมาบตาพุด ในการให้
บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อรองรับผู้ปุวยในเขตพื้นที่ควบคุมมลพิษ
เทศบาลเมืองมาบตาพุด
34.29 ตรวจสุขภาพและเฝูาระวังโรคของประชาชนในเขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง
34.30จัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อปูองกันโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง
34.31พัฒนาการรักษาระดับตติยภูมิและสูงกว่า
กรมการแพทย์
34.32ศึกษา วิจยั ประเมิน พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
34.33พัฒนาเครือข่ายวิชาการส่งต่อทุกระดับ
34.34ศึกษา ค้นคว้า วิจยั พัฒนาวิชาการเพื่อกาหนดนโยบาย กรมควบคุมโรค
ยุทธศาสตร์ กฎหมาย มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏิบัติและถ่ายทอด
องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
34.35พัฒนาประสิทธิภาพระบบเฝูาระวังข่าวกรองโรคและ
ภัยสุขภาพ
34.36พัฒนาระบบบริหารจัดการมุง่ เน้นผลสัมฤทธิ์
34.37แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในพื้นที่
มาบตาพุด และบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง
34.38พัฒนาระบบบริหารจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
34.39พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพ
ระบบกลไก เครือข่ายการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ทั้งในและระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
34.40บริการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่
เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเปูาหมายพิเศษ
34.41ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ
34.42บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติตต่อสาคัญ
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบ
บริการ
34.43พัฒนา ประสาน สนับสนุน และประเมินศักยภาพ
ระบบกลไก เครือข่ายการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ทั้งในและระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

56
แผนงาน/กิจกรรมหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
34.44บริการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ กรมควบคุมโรค
เป็นปัญหารุนแรงและกลุ่มเปูาหมายพิเศษ
34.45ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝูาระวัง ปูองกัน
ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ
34.46บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพเฉพาะโรคติตต่อสาคัญ
โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพของหน่วยงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระบบ
บริการ
34.47การให้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สุขภาพตาบล
34.48การวิจยั และพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก
34.49พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาธารณสุข
34.50สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน
34.51รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
34.52วิจยั และพัฒนา
34.53ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
34.54ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กากับสถานบริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบ
โรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ
34.55 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อการพัฒนา และการบริหาร
จัดการองค์กร
34.56 ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพสู่ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย
34.57 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย
สุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
34.58 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจาหมูบ่ ้าน
(อสม.) ในการเฝูาระวัง ปูองกัน และสร้างสุขภาพเชิงรุกในชุมชน
34.59การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกระบบ กรมสุขภาพจิต
สาธารณสุข
34.60การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพจิต
34.61การบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งในและนอกสถานบริการ
34.62การพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพจิต
34.63การศึกษา วิจยั พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพจิต
34.64ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
34.65พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร
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34.66พัฒนาศูนย์ศึกษาและพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและ กรมอนามัย
อนามัยสิ่งแวดล้อม
34.67ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชนและภาคีเครือข่าย
34.68การจัดหานมผงเพื่อปูองกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่
สู่ลูก
34.69บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม/
พื้นที่เปูาหมายเฉพาะ
34.70โครงการพัฒนาตลาดเอนกประสงค์จติ มัน่ ราชกิจภายใน
พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904
34.71พิจารณากลั่นกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนออกสู่ตลาด สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
34.72พิจารณาตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของ
สถานประกอบการก่อนอนุญาตให้มีการประกอบการ
34.73ตรวจสอบเฝูาระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามกฏหมาย
34.74ตรวจสอบเฝูาระวังคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฏหมาย
34.75พัฒนาสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน
34.76พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
34.77ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
34.78รณรงค์ให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ถกู ต้อง
34.79การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ สานักงานตารวจแห่งชาติ
34.80การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช
34.81การตรวจรักษาผู้ปุวยเอดส์และการปูองกันการติดเชื้อ
เอดส์
35. แผนงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
35.1ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ

36. แผนงาน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน
36.1พัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
แรงงาน
36.2บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนใน
พื้นที่/ชุมชน
36.3จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ
36.4จ้างบัณฑิตแรงงาน
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36.5ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการเตือนภัย
36.6พัฒนายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน
36.7 จัดทาข้อเสนอเพื่อกาหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่าง
ประเทศ
36.8พัฒนาระบบบริหาร
36.9ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
36.10คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ
36.11ส่งเสริมการขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
36.12การให้บริการจัดหางานในประเทศ
36.13การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
36.14การให้บริการแนะแนวอาชีพ
36.15การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฏหมายจัดหางาน
36.16การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
36.17 ตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าวและสถาน
ประกอบการ
36.18 พิจารณาคาขอและจัดทาทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอ
ใบอนุญาตทางาน
36.19 เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
36.20ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
36.21 ยกระดับฝีมือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน
36.22 จัดทาหลักเกณฑ์ พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐานฝีมอื แรงงาน
36.23 พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
36.24 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
36.25 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ
ดาเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
36.26กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้และ
การคุ้มครองตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
36.27กากับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย
และมีสุขภาพอนามัยที่ดีในการทางาน
36.28ปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านแรงงาน
36.29ให้คาปรึกษา สนับสนุนการจัดสวัสดิการ และกากับให้
สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
36.30สร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการจัดทา
มาตรฐานแรงงานไทยในสถานประกอบกิจการ
36.31ขึ้นทะเบียนกลุ่มเปูาหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
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36.32จัดบริการสิทธิประโยชน์
36.33จัดเก็บเงินสมทบ
36.34 รณรงค์ส่งเสริมการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม

37. แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
37.1สนับสนุน การดาเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ศาสนา และวัฒนธรรม
37.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝูาระวัง และสร้างสรรค์งาน
ด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
37.3 จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนและท้องถิ่น
37.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์
37.5ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ ศิลปะ
วัฒนธรรม วิถชี ีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น
37.6จัดทานโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหาร
จัดการและบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
37.7การพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่
บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ
37.8ส่งเสริม สนับสนุน ให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมีบทบาท
ในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ
37.9 พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมที่เป็นมาตรฐาน
37.10 การดาเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม
37.11การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี ศาสนพิธี กรมการศาสนา
และอบรมการปฏิบัติศาสนพิธี
37.12 การแผยแพร่กจิ กรรมทางศาสนาในเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
37.13การบูรณะศาสนสถานศาสนาอื่น
37.14 การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักศาสนา
37.15 สารวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา
กรมศิลปากร
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ
37.16การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและ
มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
37.17 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม
37.18 ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
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37.19 จัดกิจกรรมเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
37.20 สนับสนุนองค์กรเครือข่าย อนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
37.21 จัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่านิยม
จิตสานึก
37.22 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อ และสถานประกอบ
กิจการภาพยนต์และวีดีทัศน์
37.23 เสริมสร้างความภาคภูมิใจและรักษ์แผ่นดินไทย
37.24 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และให้บริการทางวัฒนธรรม
37.25 ผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
37.26 ส่งเสริมการเปิดแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลป
วัฒนธรรม
37.27 การเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
37.28ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และ
สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
37.29การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทานุบารุงศาสนสถานและ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศาสนวัตถุ
37.30ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์
37.31การจัดการศาสนสมบัติ
37.32พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดาเนิน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
37.33การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
37.34การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
37.35การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี
38. แผนงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
38.1 การจัดทานโยบายและแผนของกระทรวง รวมทั้งการ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
38.2 การบริหารจัดการและบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
38.3 สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
38.4สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
38.5ดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
38.6การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
38.7การขยายหมูบ่ ้านแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38.8สนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี
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38.9 การบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมและกระบวนการ สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
38.10 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
38.11 การพัฒนาเทคโนโลยีไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
38.12การขยายหมูบ่ ้านแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38.13 การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
38.14 การบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
38.15 การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
38.16จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ(ระยะ1-2)
38.17จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ(ระยะ1-2)
38.18จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ3)
38.19จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ3)
38.20จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชาภายในประเทศ (ระยะ3+)
38.21จัดส่งนักเรียนทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ระยะ3+)

38.22การสนับสนุนการจัดหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลายในหลักสูตรเฉพาะ สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38.23 การส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
38.24 ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงไฟฟูาชีวมวล
38.25 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ด้าน
ทันตกรรม
38.26 การก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอา้ งอิงรับรองด้านมาตร
วิทยาเคมี
38.27ดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
38.28เสนอกรอบนโยบายด้านพลังงานปรมาณู
38.29พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านพลังงานปรมาณู
38.30กากับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์
38.31กากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี
38.32สนับสนุนการกากับดูแลความมัน่ คงปลอดภัยจาก
พลังงานปรมาณู
38.33 เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้าน
พลังงานปรมาณู
38.34 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานปรมาณู
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39. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
39.1การดาเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
39.2ความสัมพันธ์ต่างประเทศ
39.3 สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
39.4 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
39.5การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
39.6ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
39.7อุดหนุนสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
39.8จัดการศึกษานอกระบบ
39.9 แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
39.10จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
39.11ติวเข้มเต็มความรู้
39.12จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
39.13พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
39.14พัฒนาบุคลากร/ผู้เรียน และโรงเรียนเอกชน
39.15 สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่
เสี่ยงภัย
39.16โครงการหนึง่ อาเภอหนึง่ ทุน
39.17 การจัดทาแผนบูรณาการยุทธศาสตร์
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
39.18 การจัดทานโยบายและแผนด้านการศึกษา
39.19 การดาเนินการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้และก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาของชาติ
39.20 การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39.21การจัดการศึกษาประถมศึกษาสาหรับโรงเรียนปกติ
39.22การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสาหรับโรงเรียนปกติ
39.23พัฒนาผู้นาตามธรรมชาติ
39.24การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่ง
ก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนปกติ
39.25การจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสาหรับ
โรงเรียนปกติ
39.26การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา
39.27โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาสาหรับเด็กออทิสติก
และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
39.28 สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล
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39.29 การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการมีงานทาสาหรับเด็กพิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเด็กด้อยโอกาส
39.30การจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนพิการโดยโรงเรียนศึกษา
พิเศษ
39.31 การพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการโดยศูนย์การศึกษา
พิเศษ
39.32การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับเด็กพิการ
39.33การสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเหมาะสมตามบริบทและอัตลักษณ์ของตน
39.34โครงการจัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
39.35 การจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์
39.36การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
สิ่งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
39.37 การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
39.38การสนับสนุนบุคลากรให้สถานศึกษา
39.39พัฒนาครูทั้งระบบเต็มตามศักยภาพ
39.40 จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
39.41 ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
39.42 ครูคลังสมอง
39.43โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล
39.44 พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา
39.45 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนระดับ
ตาบลมีงานทา
39.46 จัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
39.47 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
39.48 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
39.49การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
39.50การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
39.51จัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น
39.52พัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาด้านทักษะกระบวน
การคิดและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็น
ฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาชีพ

64
แผนงาน/กิจกรรมหลัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
39.53พัฒนากระบวนการผลิตกาลังคนโดยความร่วมมือกับ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทุกฝุายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
39.54สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันการอาชีวศึกษาตาม
พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา
39.55จัดทานโยบายและแผนการอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
39.56จัดทายุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับอุดมศึกษา
ต่างประเทศ
39.57สนับสนุนงบบุคลากรให้กบั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
39.58สนับสนุนการดาเนินงานวิทยาลัยชุมชน
39.59กาหนดคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
39.60ส่งเสริมและพัฒนาอุดมศึกษา
39.61ส่งเสริมศักยภาพของผู้ได้รับทุนทางการศึกษา
39.62บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
39.63 สนับสนุนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจยั ของสถาบันอุดมศึกษา
39.64การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ
ราชบัณฑิตยสถาน
39.65 ให้บริการทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสารและ
อินเทอร์เน็ต
39.66จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
39.67จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ
40. แผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
40.1วิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจยั สู่
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สาธารณชน
40.2ผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
40.3สนับสนุนการดาเนินการวิจยั ของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
40.4สนับสนุนการวิจยั ระดับอุดมศึกษาเพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัย
วิจยั แห่งชาติ
40.5จัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
40.6 พัฒนาระบบสารสนเทศการวิจยั ของประเทศ
40.7 พัฒนาระบบมาตรฐานการวิจยั
40.8 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการวิจยั
40.9 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยั ทั้งในและต่างประเทศ
40.10 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการรมเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั
40.11 พัฒนาสมรรถนะและสภาพแวดล้อมขององค์การและ
บุคลากร เพื่อรองรับการวิจยั ของประเทศ
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41. แผนงาน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาค
อุตสาหกรรม
41.1กาหนดนโยบาย และพัฒนายุทธศาสตร์กระทรวง
41.2การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
41.3ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอุตสาหกรรมต่างประเทศ
41.4การตรวจราชการและการติดตามประเมินผล
41.5กากับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
41.6การกากับดูแล ฝึกอบรมและพัฒนายกระดับสถาน
ประกอบการ
41.7การให้บริการอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยโรงงาน
วัตถุอนั ตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร
41.8 การแก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตใน
พื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง
41.9พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจ
ชุมชน
41.9เสริมสร้างผู้ประกอบการ
41.10ให้บริการปัจจัยสนับสนุนการประกอบการ
41.11 จัดตั้ง/ปรับปรุงสถานประกอบการอุตสาหกรรม
41.12 พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการการผลิต
41.13พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
41.14 อนุญาต กากับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฏหมาย
41.15 ดาเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และรับผิดชอบต่อสังคม
41.16 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้คาปรึกษา
แนะนาการจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรม
41.17 ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ
ทรัพยากรแร่และวัตถุดิบ
41.18การกากับ ดูแลด้านอ้อย
41.19ด้านนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
41.20การกากับดูแลด้านน้าตาลทราย
41.21 ขยายอ้อยพันธุ์ดี
41.22 ให้คาปรึกษาแนะนาและเผยแพร่เทคโนโลยีวิชาการ
ด้านอ้อย น้าตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง
41.23ร่วมกาหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ
41.24กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
41.25กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
41.26 อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
41.27รับรองระบบงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย

สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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41.28รับรองผลิตภัณฑ์ชุมชน
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
41.29ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
41.30เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มหภาค
41.30เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระดับ
สาขา
41.31เสนอแนะท่าทีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ
41.32บริการด้านดัชนีอตุ สาหกรรม
41.33บริการสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
41.34การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมายและ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมสาคัญตามนโยบายรัฐบาล
41.35การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
41.36การเจรจาและทาข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่าง
ประเทศ
41.37การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
41.39การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
42. แผนงาน สนับสนุนการจัดการของรัฐสภา ศาล และองค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ
42.1สนับสนุนงานกลั่นกรองกฏหมายและการควบคุมการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
บริหารราชการแผ่นดิน
42.2สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการ
42.3การให้ความรู้ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์
สร้างภาพลักษณ์
42.4ส่งเสริมความสัมพันธ์กบั องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
42.5พัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนด้านวิชาการ
องค์ความรู้ ข้อมูล ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพ ในการ
ดาเนินการและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
42.6สนับสนุนกระบวนการนิติบัญญัติและการควบคุม
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
42.7สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมาธิการ
42.8สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา
ด้านต่างประเทศ
42.9บริหารและอานวยการทั่วไป
42.10พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานควบคู่กบั หลักคุณธรรม
42.11พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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42.12การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองใน สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน
42.13การบริหารและดาเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
42.14การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
จากข้อมูลกิจกรรมหลักภายใต้แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ข้างต้น สรุปผลได้ดังนี้
1. แผนงานมีทั้งสิ้น 42 แผนงาน และมีกจิ กรรมหลักภายใต้แผนงานรวมทั้งสิ้น 1,170 กิจกรรม
2. แผนงานที่มีกจิ กรรมเป็นจานวนมาก 5 อันดับแรก ได้แก่
2.1 แผนงานที่ 23 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าภาคการเกษตร มี 95 กิจกรรม
2.2 แผนงานที่ 25 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี 85 กิจกรรม
2.2 แผนงานที่ 14 เสริมสร้างระบบปูองกันประเทศ มี 85 กิจกรรม
2.3 แผนงานที่ 34 พัฒนาด้านสาธารณสุข มี 81 กิจกรรม
2.4 แผนงานที่ 6 เสริมสร้างความมัน่ คงของชีวิตและสังคม มี 74 กิจกรรม
2.5 แผนงานที่ 39 ขยายโอกาสเพื่อพัฒนาการศึกษา มี 67 กิจกรรม

หมายเหตุ รายละเอียดกิจกรรมหลักภายใต้แผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 ปรากฏตามภาคผนวก 2

