
1/3

ล ำดบั ค ำยอ่ ฝงป.งป.
รับผิดชอบ

แผนงำนบคุลำกรภำครัฐ
1 รำยกำรบคุลำกรภำครัฐ แผนบคุลำกร

ภำครัฐ
สกพ. ฝยศ.งป.

รวมแผนงำนพ้ืนฐำน 3 ผลผลติ/ 1 โครงกำร
1 ผลผลติ กำรถวำยควำมปลอดภยัพระมหำกษัตริยแ์ละพระบรมวงศำนุวงศ์ ผ.ถปภ. สยศ.ตร.ดำ้นแผน/สงป.

(งป.)ดำ้น งปม.
กลุ่มงำน งป.

     กิจกรรม : การถวายความปลอดภยัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานวุงศ์ ถปภ. สยศ.ตร. กลุ่มงาน งป.
2 ผลผลติ กำรบงัคับใชก้ฎหมำย อ ำนวยควำมยตุธิรรม และบริกำรประชำชน ผ.บงัคับใช้ สยศ.ตร.ดำ้นแผน/สงป.

(งป.)ดำ้น งปม.
ฝงป.1 งป.

     กิจกรรม : การบงัคับใชก้ฎหมายและบริการประชาชน บงัคับใชฯ้ สงป.(งป.) ฝงป.1 งป.
     กิจกรรม : การตรวจพสูิจนด้์านนติิเวช นติิเวช รพ.ตร. ฝวช.งป.
     กิจกรรม : การตรวจพสูิจนห์ลักฐานและการด าเนนิการด้านนติิวิทยาศาสตร์ต ารวจ สพฐ. สพฐ.ตร. ฝงป.3 งป.
     กิจกรรม : การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ ผลิต บช.ศ. ฝงป.2 งป.
     กิจกรรม : การสนบัสนนุการปฏบิติัด้านการสอบสวน สอบสวน กมค. ฝงป.3 งป.
     กิจกรรม : การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโน สทส. ฝงป.2 งป.
     กิจกรรม : การใหบ้ริการสุขภาพ สุขภาพ รพ.ตร. ฝวช.งป.

3 ผลผลติ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงภำยในประเทศ มั่นคง สยศ.ตร.ดำ้นแผน/สงป.
(งป.)ดำ้น งปม.

ฝงป.4 งป.

    กิจกรรม :  การปอ้งกนัและการปราบปรามการลักลอบหลบหนเีขา้เมอืงและคนต่างด้าวที่ไมพ่งึ
ปรารถนา

สตม. สตม. ฝงป.3 งป.

    กิจกรรม : การรักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการแกน่กัทอ่งเที่ยว ทท. บช.ทท. ฝงป.3 งป.
    กิจกรรม : การปอ้งกนั ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด ปส. บช.ปส. ฝงป.4 งป.
    กิจกรรม :  การบริหารจดัการความมั่นคงชายแดน มค. บช.ตชด. ฝงป.4 งป.
    กิจกรรม : การด าเนนิการด้านการขา่วที่มผีลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษา
ความปลอดภยับคุคลส าคัญ

ขา่ว บช.ส. ฝงป.4 งป.

    กิจกรรม : การปอ้งกนัปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง เฉพาะทาง บช.ก. ฝงป.2 งป.
    กิจกรรม : การปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปทส. บช.ก.(บก.ปทส.) ฝงป.2 งป.
    กิจกรรม : การรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิ์นของประชาชนในเขตนา่นน  าและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

นา่นน  า     บช.ก.     (บก.รน.) ฝงป.2 งป.

    กิจกรรม : การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเกี่ยวกบัการทจุริตและประพฤติมชิอบใน
วงราชการ

ปปป. บช.ก.(บก.ปปป.) ฝงป.2 งป.

1  โครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรควบคุมสถำนกำรณค์วำมไมส่งบในเขตจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ ค.จชต. ภ.9 (จชต.) ฝงป.4 งป.
     กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไมส่งบในเขตจงัหวัดชายแดน
ภาคใต้

จชต. ภ.9 (จชต.) ฝงป.4 งป.

รวมแผนงำนยทุธศำสตร์  3 โครงกำร
1 โครงกำรกำรบงัคับใชก้ฎหมำยเก่ียวกับควำมมั่นคงและกำรมสีว่นร่วมของประชำชน ย.มสีว่นร่วม สยศ.ตร. ฝยศ.งป.

     กิจกรรม : การบงัคับใชก้ฎหมายเกี่ยวกบัความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ความสงบ สยศ.ตร.(ผอ.) ฝยศ.งป.
2 โครงกำรจดัหำยทุโธปกรณเ์พ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำนกำรปอ้งกันและปรำบปรำม

อำชญำกรรม ของส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ
ย.ยทุโธ สกบ. กลุ่มงำน งป.

     กิจกรรม : จดัหายทุโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติังานการปอ้งกนัปราบปราม
อาชญากรรมของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

ยทุโธ สกบ. กลุ่มงาน งป.

3 โครงกำรปฏริูประบบงำนต ำรวจ ย.ปฏริูป สกพ. ฝวช.งป.
     กิจกรรม : การปฏรูิประบบงานสอบสวนและการบงัคับใชก้ฎหมาย ปฏรูิปสอบสวน กมค.ด้านแผน/

สงป.(งป.)ด้าน งปม.
ฝงป.3 งป.

     กิจกรรม : การบริหารทรัพยากรมนษุยด้์านสวัสดิการที่พกัอาศัย ปฏรูิปที่พกั สกพ.(สก.) ฝยศ.งป.
     กิจกรรม : การพฒันาทรัพยากรมนษุยด้์านการศึกษา ปฏรูิปการศึกษา บช.ศ. ฝงป.2 งป.

แผนงำน/ผลผลติ/โครงกำร กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ
เจำ้ภำพแผนงำน ผลผลติ/โครงกำร กิจกรรม ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 (พร้อมค ำยอ่)
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รับผิดชอบ
แผนงำน/ผลผลติ/โครงกำร กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ

รวมแผนงำนบรูณำกำร 11 แผนงำน
1 แผนงำนบรูณำกำรขบัเคลื่อนกำรแก้ไขปญัหำจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ ภ.9 (จชต.) ฝงป.4 งป.

1.1 โครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรรักษำควำมปลอดภยัและกำรด ำเนินคดคีวำมมั่นคงในพ้ืนที่
จงัหวดัชำยแดนภำคใต้

บรู จชต. ภ.9 (จชต.) ฝงป.4 งป.

     กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยัในพื นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ รปภ.จชต. ภ.9 (จชต.) ฝงป.4 งป.
     กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิคดีความมั่นคงในพื นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ คดีมั่นคง ภ.9 (จชต.) ฝงป.4 งป.

1.2 โครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพก ำลงัพลและพัฒนำคุณภำพชวีติของขำ้รำชกำรต ำรวจในพ้ืนที่
จงัหวดัชำยแดนภำคใต้

บรู คุณภำพชวีติ ภ.9 (จชต.) ฝงป.4 งป.

     กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพก าลังพลและพฒันาคุณภาพชวีิตของขา้ราชการต ารวจในพื นที่
จงัหวัดชายแดนภาคใต้

คุณภาพชวีิต ภ.9 (จชต.) ฝงป.4 งป.

2 แผนงำนบรูณำกำรจดักำรปญัหำแรงงำนตำ่งดำ้วและกำรค้ำมนุษย์ บช.ก.(บก.ปคม.) ฝงป.2 งป.
2.1 โครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพกำรปรำบปรำมและด ำเนินคดกีำรกระท ำควำมผิดค้ำมนุษย์ บรู ค้ำมนุษย์ บช.ก.(บก.ปคม.) ฝงป.2 งป.

     กิจกรรม : ปอ้งกนั ปราบปราม ด าเนนิคดี และแกไ้ขปญัหาการค้ามนษุยแ์ละการกระท า
ความผิดที่เกี่ยวขอ้ง

ปราบปรามค้า
มนษุย์

บช.ก.(บก.ปคม.) ฝงป.2 งป.

     กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนนิคดีการการะท าผิดค้ามนษุยแ์ละ
ความผิดที่เกี่ยวขอ้ง

เพิ่ม ปสภ.ค้า
มนษุย์

บช.ก.(บก.ปคม.) ฝงป.2 งป.

     กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนนิคดี ความรู้ค้ามนษุย์ บช.ก.(บก.ปคม.) ฝงป.2 งป.
3 แผนงำนบรูณำกำรปอ้งกัน ปรำบปรำมและบ ำบดัรักษำผู้ตดิยำเสพตดิ บช.ปส. ฝงป.4 งป.

3.1 โครงกำรสร้ำงภมูคุ้ิมกันและปอ้งกันยำเสพตดิ บรู สร้ำงภมูิ บช.ปส. ฝงป.4 งป.
     กิจกรรม : การสร้างภมูคุ้ิมกนัในกลุ่มเปา้หมายระดับโรงเรียน ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา
หรือเทยีบเทา่

สร้างภมูคุ้ิมกนั บช.ปส. ฝงป.4 งป.

     กิจกรรม : จดัระเบยีบสังคมรอบสถาบนัการศึกษา จดัระเบยีบสังคม บช.ปส. ฝงป.4 งป.
3.2 โครงกำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพตดิ บรู ปรำบปรำม 

ปส.
บช.ปส. ฝงป.4 งป.

     กิจกรรม : การสกดักั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด บรู สกดักั น บช.ปส. ฝงป.4 งป.
4 แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สตม. ฝงป.3 งป.

4.1 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ บรู พ้ืนฐำน
เศรษฐกิจพิเศษ

สตม. ฝงป.3 งป.

     กิจกรรม : พฒันาหนว่ยงาน อาคาร สถานที่ใหม้คีวามพร้อมส าหรับการปฏบิติังานในพื นที่เขต
เศรษฐกจิพเิศษ

สถานที่เศรษฐกจิ
พเิศษ

สตม. ฝงป.3 งป.

4.2 โครงการพฒันาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกจิพเิศษ บรู  เสริม
เศรษฐกจิพเิศษ

สตม. ฝงป.3 งป.

     กิจกรรม : พฒันาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกจิพเิศษ เสริมเศรษฐกจิ
พเิศษ

สตม. ฝงป.3 งป.

5 แผนงำนบรูณำกำรขบัเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวนัออก สตม. ฝงป.3 งป.
5.1 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในพ้ืนที่ EEC ใหม้คีวำมพร้อมส ำหรับกำรปฏบิตังิำน บรู สถำนที่ EEC. สตม. ฝงป.3 งป.

     กิจกรรม : พฒันาหนว่ยงาน อาคาร สถานที่ใหม้คีวามพร้อมส าหรับการปฏบิติังานในพื นที่ EEC สถานที่ EEC. สตม. ฝงป.3 งป.
5.2 โครงกำรพฒันาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื นที่ EEC บรู บริการ EEC. สตม. ฝงป.3 งป.

     กิจกรรม : จดัหาครุภณัฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมความเขม้แขง็ในพื นที่ EEC บริการ EEC. สตม. ฝงป.3 งป.
6 แผนงำนบรูณำกำรวจิยัและนวตักรรม สยศ.ตร.(วจ.) ฝยศ.งป.

6.1 โครงกำรวจิยัเพ่ือพัฒนำสงัคมและควำมมั่นคง บรู วจิยั สยศ.ตร.(วจ.) ฝยศ.งป.
     กิจกรรม : การวิจยัเพื่อพฒันาสังคมและความมั่นคง วิจยัมั่นคง สยศ.ตร.(วจ.) ฝยศ.งป.

6.2 โครงกำรกำรวจิยัเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพของส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ บรู วจิยัพ้ืนฐำน สยศ.ตร.(วจ.) ฝยศ.งป.
     กิจกรรม : การวิจยัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ วิจยัพื นฐาน สยศ.ตร.(วจ.) ฝยศ.งป.

7 แผนงำนบรูณำกำรกำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ จต./บช.ก.
(บก.ปปป.)

ฝงป.5 งป.
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รับผิดชอบ
แผนงำน/ผลผลติ/โครงกำร กิจกรรม หน่วยงำนรับผิดชอบ

7.1 โครงกำรสร้ำงควำมเขม้แขง็ในกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤตมิชิอบ บรู ปปป. จต./บช.ก.(บก.ปปป.) ฝงป.5 งป.
     กิจกรรม :จดัฝึกอบรมและสัมมนาเชงิปฏบิติัการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปอ้งกนัทจุริต จต./บช.ก.(บก.ปปป.) ฝงป.5 งป.
ปอ้งกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมชิอบ
     กิจกรรม : การปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมชิอบ ปอ้งกนัทจุริต จต./บช.ก.(บก.ปปป.) ฝงป.5 งป.

8 แผนงำนบรูณำกำรปฏริูปกฎหมำยและพัฒนำกระบวนกำรยตุธิรรม กมค. ฝงป.3 งป.
8.1 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรในกระบวนกำรยตุธิรรม บรู พัฒนำ

ยตุธิรรม
กมค. ฝงป.3 งป.

     กิจกรรม : การพฒันาระบบการบริการในกระบวนการยติุธรรม พฒันายติุธรรม กมค. ฝงป.3 งป.
9 แผนงำนบรูณำกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสงัคมดจิทิลั สทส. ฝงป.2 งป.

9.1 โครงกำรระบบจดัเก็บและจดักำรฐำนขอ้มลู ดเีอ็นเอ ส ำหรับหอ้งปฏบิตักิำร (LIMS) บรู ดเีอ็นเอ รพ.ตร. ฝวช.งป.
     กิจกรรม : ระบบจดัเกบ็และจดัการฐานขอ้มลู ดีเอน็เอ ส าหรับหอ้งปฏบิติัการ ดีเอน็เอ รพ.ตร. ฝวช.งป.

10 แผนงำนบรูณำกำรกำรสร้ำงรำยไดจ้ำกกำรทอ่งเที่ยว กีฬำ และวฒันธรรม บช.ทท. ฝงป.3 งป.
10.1 โครงกำรเพ่ิมประสทิธภิำพในกำรรักษำควำมปลอดภยัและใหบ้ริกำรแก่นักทอ่งเที่ยวของ

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ
บรู ทอ่งเที่ยว บช.ทท. ฝงป.3 งป.

     กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภยัและใหบ้ริการแกน่กัทอ่งเที่ยวของ
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ

ทอ่งเที่ยว บช.ทท. ฝงป.3 งป.

11 แผนงำนบรูณำกำรเพ่ือพัฒนำพ้ืนที่ระดบัภำค ภ.5, ภ.9 ฝงป.2 งป.,
ฝงป.4 งป.

11.1 โครงกำรพัฒนำกลุ่มทอ่งเที่ยวอำรยธรรมลำ้นนำและกลุ่มชำตพัินธุ์ภำคเหนือ บรู ภำคเหนือ ภ.5 ฝงป.2 งป.
     กิจกรรม : พฒันามาตรฐานความปลอดภยัแหล่งทอ่งเที่ยวกลุ่มทอ่งเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพนัธุ์ ด้วยระบบกล้องโทรทศันว์งจรปดิอจัฉริยะ (Smart CCTV)

smart cctv ภ.5 ฝงป.2 งป.


