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แผนแม บ ทฯ ประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.1 การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ
เป า หมาย 010101 ประชาชนมี ค วามมั ่ น คง ปลอดภั ย ในชี ว � ต และทรั พ ย ส ิ น เพ� � ม ข� ้ น เพ� ่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาและการส ง ต อ การพั ฒ นาให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพเพ� � ม ข� ้ น

Value Chain

V01
การมีสวนรวมปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรม
F0101 จิตสำนึก การรับรู ความรู/ทักษะ
ความเขาใจการศึกษา
F0102 การมีสวนรวม ความรวมมือ ความเปน
หุนสวนและการบูรณาการการสรางเครือขาย
F0103 ชองทางการแสดงความคิดเห็น ชองทาง
การรับบริการในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
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V03
กลไกการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม /
งานยุติธรรม สืบสวน สอบสวน

V02
สภาพสังคม
F0201 ระเบียบและมาตรการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
F0202 ขอมูลขาวสาร การนำเสนอขาว
F0203 เศรษฐกิจ อาชีพ และรายไดของประชาชน
F0204 การจัดผังเมืองที่เหมาะสม
F0205 ภูมิคุมกันและชุมชนเขมแข็ง

F0301 การปองกัน การควบคุม และการอำนวยการ
เหตุการณ
F0302 การพัฒนาจุดตรวจ ดานตรวจและการเฝาระวัง
พืน้ ทีเ่ สีย่ งแหลงอบายมุข และแหลงมัว่ สุม เพือ่ ลดโอกาส
ในการตกเปนเหยื่ออาชญากรรม
F0303 การลดการกระทำความผิดซ้ำ
F0304 การบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน
F0305 งานนิติวิทยาศาสตรและนิติเวช
F0306 ระบบงานสืบสวน สอบสวนตรวจสอบแจง
ความคืบหนา
F0307 ขีดสมรรถนะของพนักงานสืบสวน สอบสวน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในช�ว�ต
และทรัพยสินเพิ่มข�้น

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในช�ว�ตและทรัพยสินเพิ่มข�้น
F0401 เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณอาวุธยุทโธปกรณ ยานพาหนะ สถานที่
F0402 การบังคับใชกฎหมาย และการพัฒนากฎหมายใหมีความทันสมัย
รองรับการปฏิบัติงาน
F0403 ระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันอยางครบถวน
F0404 การพัฒนาระบบศูนยรับแจงเหตุ

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ*

1.พัฒนาระบบวิธกี ารงบประมาณการเงิน และการบัญชีใหเหมาะสมกับภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ
เปนไปตามเปาหมายและระยะเวลาที่กำหนด(สงป.)
2.การใชการวิเคราะหขอ มูลขนาดใหญเพือ่ ประเมินความเสีย่ งการกออาชญากรรมรายบุคคล
(ตำรวจภูธรภาค3)
3.ระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) เพื่อดำเนินการพัฒนางานไกลเกลี่ยขอพิพาท
4.โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกสในสารสนเทศสถานีตำรวจ (Police Diary Activity
Report) สทส.(ศทก.)
5.แนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจ (ยศ.)
6.โครงการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย
7.จำนวนบุคคลตางดาวที่อยูในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Over Stay) ลดลง
ไมนอยกวารอยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา (มค.ผค.สยศ.ตร.)
8.ผลการตรวจสอบบุคคลตางดาวในพื้นที่รับผิดชอบไมนอยกวา ๑๐,๘๐๐ ครั้ง/ป
(มค.ผค.สยศ.ตร.)
9.โครงการเชื่อมโยงเครือขายฐานขอมูลอาวุธปนและตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปน
ปลอกกระสุนปนดวยระบบอัตโนมัติในสวนภูมิภาค (ระยะที่ 2) (สพฐ.ตร.)
10.โครงการจัดหาและติดตัง้ ระบบวิทยุสอ่ื สารดิจติ อล ระยะที่ 2 สำนักงานตำรวจแหงชาติ
(สส.สทส.)
11.โครงการจัดหาเสือ้ เกราะออนปองกันกระสุนและแผนเกราะแข็ง สำหรับสายงานปองกัน
ปราบปราม และสายงานสืบสวน (สพ.สกบ.)
12.จัดทำโครงการในงานดานการปองกันอาชญากรรมโดยมุงเนนการสรางความรวมมือ
ระหวางภาคประชาสังคม ชุมชน องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
13.โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามกลุมการคาและอิทธิพลตามแผน
ปฏิบตั กิ ารแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ.2562 - 2565 (บช.ปส.)
14.โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) (บช.ปส.)
15.โครงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องเครื่องมือ
ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ (มค.ผค.สยศ.ตร.)
16.โครงการฝกอบรมขาราชการตำรวจซึ่งไดรับมอบหมมายใหดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ไมนอยกวา ๓๕,๓๐๐ นาย(มค.ผค.สยศ.ตร.)
17.โครงการฝกอบรมเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ผานเกณฑการฝกอบรม
ไมนอยกวา 1,500 นาย (มค.ผค.)
18.การปฏิบัติงานชุดจิตอาสาชุมชนสัมพันธในหมูบาน/ชุมชน เปาหมาย
19.อาสาสมัครตำรวจบ านช ว ยเหลื อ กิ จการตำรวจในการป อ งกั น อาชญากรรม
และสนับสนุนการทำงานของตำรวจ
20.โครงการสรางเครือขายการมีสว นรวมของประชาชนในการปองกันอาชญากรรมระดับตำบล(ผอ.)
21.สำรวจและจัดเก็บขอมูลอาสาสมัคร องคกร มูลนิธิ และพนักงานรักษาความปลอดภัย
ที่เขามามีสวนรวมในกิจการตำรวจ
22.โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ (ผค.)
23.การจัดทำระเบียบการฝกอบรมเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและขาราชการ
ตำรวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
24.โครงการฝกอบรมเจาพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ และขาราชการตำรวจ
ซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแลการชุมนุมสาธารณะของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
25.โครงการจัดทำคูมือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘

F0405 ระบบการขนสงมวลชน
F0406 การประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการบริหาร
จัดการจราจร
F0407 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ การสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน
F0408 การเพิ่มทักษะ ความรู ปลูกฝงจิตสำนึก คุณธรรม จรรยาบรรณ ใหกับบุคลากร

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

กรมทาง
หลวงชนบท

กรมการ
ปกครอง

กรมการ
พัฒนาชุมชน

กรม
การศาสนา

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ*

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

สำนักงาน
อัยการสูงสุด

สำนักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน
แหงชาติ

1.ติดตั้งไฟฟาแสงสวางและสัญญาณไฟจราจร หมู 10
ตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
2.ติดตั้งไฟฟาแสงสวางและสัญญาณไฟจราจร หมู 6
ตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.ติดตั้งไฟฟาแสงสวางและสัญญาณไฟจราจร หมู 16
ตำบลทาตะเกียบ อำเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.โครงการพัฒนาเสนทางการ ทองเที่ยวชุมชนบานปากพู
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง สาย พง.3002 แยกทางหลวง
หมายเลข 401 - บานปากพู อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
5.โครงการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยเสนทางเขาสูแหลง
ทองเทีย่ ว ติดตัง้ ไฟฟาแสงสวาง สาย พง.4008 แยกทางหลวง
หมายเลข 4311 - บานบางพัฒน อำเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา, สาย พง.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 402 บานไรดา น อำเภอตะกัว่ ทุง , ทายเหมือง จังหวัดพังงา, สาย
พง.1005 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บานบางไทร
อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

1.โครงการสงเสริมหมูบาน ชุมชน มั่นคง ปลอดภัย
2.โครงการกระบี่เมืองสีขาว
3.โครงการบูรณาการสรางความมัน่ คงในพืน้ ทีช่ ายแดน
และเสริมสรางความสันพันธกบั ประเทศเพื่อนบานใน
ระดับทองถิ่น
4.เพิม่ ศักยภาพอาสาสมัครหมูบ า น/ชุมชน ในการรักษา
ความมัน่ คงชายเเดนและความสงบเรียบรอย
5.โครงการยุทธการพิทกั ษเมืองแมกลองจังหวัดสมุทรสงคราม
6.โครงการพัฒนาศักนภาพบุคคลากรและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การรักษาความสงบเรียบรอย และความมั่นคงโดย
ภาคประชาสังคม (ชรบ.)
7.โครงการเชิดชูสถาบันและเพิ่มประสิทธิภาพดาน
ความมั่นคงจังหวัดสงขลา ปงบประมาณ 2563
8.โครงการเสริมสรางความเขมแข็งหมูบ า น/ชุมชน
เพือ่ ความมั่นคงจังหวัดสงขลาปงบประมาณ 2563
9.โครงการปตตานีเมืองปลอดเหตุ พัฒนาพืน้ ทีส่ คู วามสันติสขุ
ที่ยั่งยืน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.การรักษาความมั่นคงภายใน

1.โครงการสรางและพัฒนา
ผูนำสัมมาชีพชุมชน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.โครงการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง
3.โครงการบูรณาการแผน
ชุมชนระดับตำบล
4.โครงการเสริมสรางและ
พัฒนาผูน ำการเปลีย่ นแปลง
5.โครงการพัฒนาอาชีพและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม รี ายได
นอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม
6.โครงการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง
7.โครงการสรางสัมมาชีพ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
กรมพระศรี
สวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
2563

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
เพื่อเสริม
ความมั่นคง
ของชาติ

สงเสริมและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการ
สื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อภารกิจปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ประกวด
และแขงขัน

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ

สำนักขาว
กรองแหงชาติ

TO BE NUMBER ONE

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

1

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.1 การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ
เป า หมาย 010102 คนไทยมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ซื ่ อ สั ต ย พร อ มธำรงไว ซ ึ ่ ง สถาบั น หลั ก ของชาติ สถาบั น ศาสนาเป น ที ่ เ คารพ ยึ ด เหนี ่ ย วจ� ต ใจของคนไทยสู ง ข� ้ น

V01
การตระหนักรูถึงความสำคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ

V02
กลไกการบร�หารจัดการ

F0101 ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแตละ
ชวงวัย
F0103 ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ
F0104 การมีสวนรวมของประชาชน

F0201 การบูรณาการการทำงานอยางมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
F0202 การเฝาระวังการละเมิด
F0203 การตรวจสอบการละเมิด
F0204 ความเขมแข็งของ
หนวยงานใน
การบริหาร
จัดการ

V03
องคความรูทางการศึกษา
เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 การปรับหลักสูตรการศึกษา ใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลง ในสังคมไทย
F0302 การพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษา
แกบุคลากรทางการศึกษา

คนไทยมีความจงรักภักดี
ซ�่อสัตย พรอมธำรงไว
ซ�่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ
ยึดเหนี่ยวจ�ตใจ
ของคนไทยสูงข�้น

ให

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการธำรงไวซ�่งสถาบันหลักของชาติ
F0401 การบังคับใชกฎหมายที่เปนธรรม เหมาะสม และโปรงใส
F0402 การยอมรับและเชื่อมั่นในสถาบันหลักของชาติ
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F0403 การปลูกฝงคานิยมที่ดีใหแกเด็กและเยาวชน

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

1.โครงการ สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูก ารปฏิบติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจำ
ปงบประมาณ 2563
2.เสริมสรางความเขมแข็งและความจงรักภักดีตอ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยข องสถานศึกษาเอกชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต
3.เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
4.สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสูก ารปฏิบตั ิ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.พิธรี าชสดุดแี ละวางพวงมาลา “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา” ประจำป 2562
6.โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน
7.นอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูก ารปฏิบตั ิ
8.โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประมุขคณะลูกเสือแหงชาติ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
9.ยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำป ๒๕๖๒
10.สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สูก ารปฏิบตั แิ ละปลุกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย
11.โครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ
12.โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของ สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
13.นอมนำพระราโชบายในการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั
14.ศาสตรพระราชาสูส ถานศึกษา
15.นอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูก ารปฏิบตั ิ ประจำปงบประมาณ 2562
16.สงเสริมกระบวนการเรียนรูและปลูกฝงแนวทางการจัดการความขัดแยงโดยแนวทางสันติวิธี
17.โครงการชุมนุมลูกเสือสำรองแหงชาติ ครั้งที่ 1
18.ยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
19.ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำป 2562
20.โครงการเยาวชนเสริมสรางเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย
21.โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว พระประมุขของคณะลูกเสือแหงชาติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562
22.ชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
23.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนระดับภาค ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
24.สัมมนาทางวิชาการ “นอมนำพระราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ” ประจำป ๒๕๖๒
25.สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สูการปฏิบัติ
26.สงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงการณ บดินทรเทพวรางกูร
สูการปฏิบัติ
27.โครงการนอมนำพระราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว สูการปฏิบัติ และปลุกจิตสำนึกความรักชาติ
ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย

กรมโยธาธิการ
และการผังเมือง

กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

1.โครงการสนั บ
สนุนกิจกรรมพิเศษ
หลวง
2.โครงการสนั บ
สนุนกิจกรรมพิเศษ
หลวง

1.การดำเนินงาน
โครงการหลวง
2.สนั บ สนุ น การ
แก ไขป ญ หาและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ประชากรเปาหมาย
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชาย
แดนภาคใต

กองอำนวย
การรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

1.โครงการปฏิบัติ
งานตามแผนการ
ขับเคลือ่ นงานดาน
มวลชน กอ.รมน.
2.การขยายผลโครง
การอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ ในพืน้
ที่ กอ.รมน.ภาค
1 - 4 ประจำปงบ
ประมาณ 2562

สำนักงานคณะ
กรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงาน
โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

1.โครงการจั ด การน้ ำ ดื ่ ม
สะอาดในโรงเรี ย นตำรวจ
ตระเวนชายแดน
2.โครงการค า ยเยาวชนรู 
งานสื บ สานพระราชดำริ
(RDPB Camp) รุน ที่ 10
3.ขยายผลแนวพระราชดำริ
และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงผานระบบออนไลน
4.ศู น ย เรี ย นรู  เ ศรษฐกิ จ
พอเพียง สำนักงาน กปร.
5.จำนวนโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริทไ่ี ดรบั
การอนุมัติโดย กปร. หรือ
ประธาน กปร. (ปงบประมาณ
2562)
6.คายเยาวชนรูงานสืบสาน
พระราชดำริ (RDPB
Camp) รุนที่ 9

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

1.การประชาสัมพันธเพื่อ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
2.โครงการพัฒนาและ รณรงค
การใชหญาแฝก อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำริ
3.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
4.โครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5.โครงการฝ ก อบรมเพิ่ ม
ประสิทธิภาพใหกับขาราช
การตำรวจดานการสืบสวน
สอบสวนและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ทั่วประเทศ (บก.ปอท.)
6.โครงการบรรจุหัวขอการ
เสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ใน
หลักสูตรตางๆ (บช.ศ.)
7.โครงการสรางจิตสำนึก
ตอสถาบันพระมหากษัตริย

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

1.โครงการขับ
เคลื่อนการพัฒนา
พื้นที่ตามแนว
พระราชดำริ
และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

สำนักขาว
กรองแหงชาติ

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

สำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม*

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ

สำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ*

สำนักงาน
สภาพัฒนา
การเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

กรมสงเสริม
วัฒนธรรม

กลุมสงเสริม
การปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตรชาติ
และการสรางความ
สามัคคีปรองดอง

กองทัพเรือ*

กองทัพบก*

กองทัพอากาศ*

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

1

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.1 การรั ก ษาความสงบภายในประเทศ
เป า หมาย 010103 การเมื อ งมี เ สถี ย รภาพ และธรรมาภิ บ าลสู ง ข� ้ น
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V01
การตระหนักรูของประชาชน

V02
พรรคการเมือง/นักการเมือง

V03
การบร�หารจัดการของภาครัฐ

F0101 ความรูและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
F0102 รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม ในแตละ
ชวงวัย

F0201 ความรู ความสามารถ คุณธรรม
และจริยธรรม
F0202 หลักธรรมาภิบาล
F0203 พฤติกรรมที่พึงประสงคของนักการเมือง

F0301 ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
F0302 นโยบาย/มาตรการการบริหารงาน
ที่ชัดเจน
F0303 ระบบราชการมีความโปรงใส
F0304 การตรวจสอบการบริหารจัดการ/
การทำงานของพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
การเมืองมีเสถียรภาพ
และธรรมาภิบาลสูงข�้น

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมมาภิบาล
F0401 ชองทางการเขามามีสวนรวมของประชาชน
F0402 การบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน
F0403 ความเชื่อมั่นของประชาชนตอระบบการเมือง

F0404 เทคโนโลยีสารสนเทศ
F0405 กฎหมาย/ กฎระเบียบที่เปนธรรม เหมาะสม และโปรงใส
F0406 การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของพรรคการเมือง

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ*

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง

กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

1

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.2 การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาที ่ ม ี ผ ลกระทบต อ ความมั ่ น คง
เป า หมาย 010201 ป ญ หาความมั ่ น คงที ่ ม ี อ ยู  ใ นป จ จ� บ ั น ได ร ั บ การแก ไ ขดี ข � ้ น จนไม ส  ง ผลกระทบต อ การบร� ห ารและการพั ฒ นาประเทศ

Value Chain

V01
กลไกการบร�หารจัดการ

V02
ความรวมมือจากทุกภาคสวน

F0101 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
F0102 กลไกการบูรณาการในระดับนโยบายและปฏิบัติ
F0103 การปฏิบัติงานเชิงรุก
F0104 การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง และขีดความ
สามารถในการแลกเปลี่ยนขาว
F0105 การเฝาระวังและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
F0106 ศูนยประสานงานและรับแจงเหตุ

¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§

V03
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 การทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของให
สอดคลองกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
F0302 แผนฝกซอมเพื่อปองกันและลดความเสี่ยงภัย
F0303 กฎหมายระหวางประเทศ และอนุสัญญาตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ
F0304 การยกระดับกฎหมาย นโยบาย ใหมีมาตรฐานสากล

F0201 การมีสวนรวม และการสรางเครือขายชุมชน
F0202 ความรวมมือจากตางประเทศเพื่อรองรับภัยคุกคาม
F0203 การสนับสนุนจากภาคเอกชน
F0204 ความรวมมือและความสัมพันธอันดีกับตางประเทศ
F0205 การแลกเปลีย่ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละเทคนิคการเผชิญเหตุ

ปญหาความมั่นคง
ที่มีอยู ในปจจ�บัน
ไดรับการแก ไขดีข�้น
จนไมสงผลกระทบ
ตอการบร�หารและ
การพัฒนาประเทศ

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
F0401 วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
F0402 ความเชื่อมั่นของประชาชนตอหนวยงานรัฐ
F0403 การสรางความเขาใจใหกับประชาชน

F0404 การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
F0405 ระบบการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย
F0406 ระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

สำนักงานปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน*

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข*

1.สรางภูมิคุมกัน ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2.โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 4.การสงเสริมการปองกันการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของโรงเรียนเอกชน
5.การขับเคลือ่ นโครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) ในสถานศึกษา ประจำป 2563 6. โครงการ การขับเคลือ่ นงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 7.โครงการขับเคลือ่ นการดำเนินงานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 8.โครงการติดตามนักเรียนกลุม เสีย่ งการใชยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป 2563 9. โครงการสรางภูมคิ มุ กันและปองกันยาเสพติด ป 2563 10.ขับเคลือ่ื นนโยบายสูก ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ เพือ่ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
11.สงเสริมสนับสนุนดำเนินงานของคณะกรมการสงเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา ศูนยเสมารักษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคราชสีมา 12.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดหนองคาย 13.โครงการสรางภูมคิ มุ กันและปองกัน
ยาเสพติด 14.โครงการขับเคลือ่ นนโยบายสูก ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ เพือ่ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 15.ขับเคลือ่ นนโยบายสูก ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ เพือ่ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ปงบประมาณ 2563 16.ประชุมประสานแผน
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา และพัฒนาเครือขายการทำงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 บูรณาการการปองกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
17.โครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด 18.สรางความเขมแข็งใหกบั โรงเรียนเพือ่ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 19.โครงการประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำป 2562 20.โครงการคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ
ทีม่ ผี ลงานนวัตกรรมและวิธกี ารปฏิบตั ทิ เ่ี ปนเลิศ ในดานการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในเขตพืน้ ทีช่ ายแดน จังหวัดแมฮอ งสอน 21.ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดหนองคาย 22.นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำป ๒๕๖๒
23.การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 24.ขับเคลือ่ นการดำเนินงานสรางภูมคิ มุ กันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จังหวัดตาก 25.ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาทีส่ ง เสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก 26.โครงการจัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คงของเยาวชนจังหวัดลำปาง 27.สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสงเสริมความประพฤตินกั เรียน 28.สงเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินกั เรียนและ
นักศึกษา 29.ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพนักงานเจาหนาทีส่ ง เสริมความประพฤตินกั เรียน นักศึกษา ศูนยเสมารักษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 30.ขับเคลือ่ นการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสถานศึกษา
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส อยางยัง่ ยืน 31.โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข 32.นอมนำพระบรมราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกลาเจาอยูห วั : คายเยาวชนรวมใจภักดิข์ บั เคลือ่ นศาสตรพระราชา 33.ขับเคลือ่ นนโยบายสูก ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ เพือ่ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 34.โครงการการบริหารจัดการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตามภารกิจศูนยอำนวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 35.สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สูก ารปฏิบตั ขิ องสถานศึกษา ใน
พื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 36.โครงการนันทนาการกับการอยูคายสมานฉันทสังคมไทย สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปงบประมาณ 2562 37.โครงการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
38.สรางเสริมภูมคิ มุ กันและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษาของจังหวัดนครปฐม 39.โครงการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราโชบายดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั สูก ารปฏิบตั ฯิ ในพืน้ ทีส่ ำนักงานฯ 40.โครงการขับเคลือ่ น
นโยบายสูก ารปฏิบตั เิ พือ่ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ป ๒๕๖๒

1.การกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายและการแพรขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทำลายลางสูงของผูม หี นาทีร่ ายงานการทำธุรกรรม 2.โครงการเสริมสรางความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับความเสีย่ งและการประเมินความเสีย่ งดาน การฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการสนับสนุนทางการเงินแก การแพรขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทำลายลางสูงใหภาคธุรกิจ 3.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ ดำเนินการกับทรัพยสนิ ของ
ผูก ระทำความผิดมูลฐานอืน่ ตามกฎหมายฟอกเงิน 4.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ ดำเนินการกับทรัพยสนิ ของผูก ระทำความผิดมูลฐานทุจริต ตามกฎหมายฟอกเงิน 5.โครงการสืบสวน ปราบปราม
เพื่อดำเนินการกับทรัพยสินของผูกระทำความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมายฟอกเงิน 6.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินของผูกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตาม
กฎหมายฟอกเงิน 7.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ ดำเนินการกับทรัพยสนิ ของผูก ระทำความผิดมูลฐานอืน่ ตามกฎหมายฟอกเงิน 8.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ ดำเนินการกับทรัพยสนิ ของ
ผูก ระทำความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมายฟอกเงิน 9.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ ดำเนินการกับทรัพยสนิ ของผูก ระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน 10.โครงการสืบสวน
ปราบปรามเพือ่ ดำเนินการกับทรัพยสนิ ของผูก ระทำความผิดมูลฐานอืน่ ตามกฎหมายฟอกเงิน 11.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพือ่ ดำเนินการกับทรัพยสนิ ของผูก ระทำความผิดมูลฐานการคามนุษย
ตามกฎหมายฟอกเงิน 12.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินของผูกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน 13.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการ
กับทรัพยสินของผูกระทำความผิดมูลฐานอื่น ตามกฎหมายฟอกเงิน 14.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินของผูกระทำความผิดมูลฐานการคามนุษยตามกฎหมายฟอกเงิน
15.โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพยสินของผูกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายฟอกเงิน 16.โครงการทบทวนโครงสรางและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง.
17.แผนงานยกระดับการวิเคราะหธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง. 18.โครงการการบูรณาการการปฏิบัติงาน รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 19.โครงการแกไขเพิ่มเติมปรับปรุงบทบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและสถานการณปจจุบัน 20.โครงการเผยแพรความรูกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวย การปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 21.โครงการ Mobile Application ศูนยขอมูลคดีฟอกเงิน 22.โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การบูรณาการการปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ” 23.โครงการยกระดับงานดานขาวกรองทางการเงินเพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล
24.โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องรองเรียนแจงเบาะแส (Call Center ๑๗๑๐) และ ระบบตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR Call Center) ใหทันสมัยตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงภายใตแผนงาน
25.แผนงานการจัดทำมาตรฐานดานการตรวจพิสูจนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกสของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 26.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงขอมูลสำนักงาน
ปปง. กับ ศูนยแลกเปลีย่ นขอมูลกระบวนการยุตธิ รรม (Data Exchange Center :DXC) 27.การสืบสวนคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายควบคูก บั คดีกอ การราย
28.การบูรณาการดานการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงินรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ 29.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยดาน
สารสนเทศของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.โครงการเฝาตรวจ เตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติ (ผก.) 2.โครงการควบคุมการลักลอบปลูกพืชเสพติด 3.โครงการสรางจิตสำนึกตอ
สถาบันพระมหากษัตริย (บช.ส.) 4.โครงการปราบปรามการลักลอบคางาชาง (บก.ปทส.บช.ก.) 5.การปองกันปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (บก.ปทส. บช.ก.) 6.การออกแบบและพัฒนาระบบ ThaiLawBot โดยใชภาษาปญญาประดิษฐ
(ตำรวจภูธรภาค 3) 7.โครงการจัดทำศูนยตรวจพิสูจนพยานหลักฐานคอมพิวเตอรและหลักฐานทางเทคโนโลยี (Digital Forensic Center)
8.โครงการจัดหาชุดอุปกรณวิเคราะหขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (บก.ปอท.) 9.โครงการจัดหาระบบสืบคนเสียงในคลิปวิดีโอ วิเคราะหขอมูล
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) 10.โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบเว็บไซตที่มีคำสั่งระงับการทำใหแพรหลาย (บก.ปอท.) 12.โครงการ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจนพยานหลักฐานทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เยาวชนรวมใจตาน
ภัยไซเบอร (จาฮูกสอนเด็ก) บก.ปอท. 13.โครงการอบรมครูไซเบอร (บก.ปอท.) 14.โครงการอบรมพนักงานสอบสวนและบุคลากรในกระบวนการ
ยุตธิ รรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงานและการใหบริการประชาชน (บก.ปอท.) 15.โครงการฝกอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพใหกับขาราชการตำรวจ
เพื่อปรับความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอาชญากรรมคอมพิวเตอร (บก.ปอท.) 16.โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพขาราชการตำรวจในการ
ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระดับสูง (Training for the trainer) บก.ปอท. 17.โครงการสรางอาคารสถานกักตัว
คนตางดาว กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 4 (สตม.) 18.โครงการปองกันปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมขามชาติดานสัตวปา พันธุพืชปา และไมหวงหาม ตามสนธิสัญญา CITES และตามขอตกลง SOMTC (บก.ปทส.บช.ก.)
19.การเชื่อมโยงขอมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ศทก.สทส.) 20.โครงการชุมชนเขมแข็ง
แกปญหายาเสพติด 1 สถานีตำรวจ 1 หมูบาน/ชุมชน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (บช.ปส.) 21.โครงการจัดทำระบบวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
(Big data) ใชสนับสนุนการปฏิบัติงานดานยาเสพติดทุกมิติของทุกสวนราชการ (บช.ปส.) 22.โครงการ "การสลายโครงสรางเครือขายผูมีอิทธิพล
และกลุม ชาติพนั ธุท เ่ี กีย่ วของกับยาเสพติด" (บช.ปส.) 23.การบริหารจัดการสกัดกัน้ ยาเสพติดพืน้ ทีช่ ายแดนและพืน้ ทีพ่ กั คอย Heart Land (บช.ปส.)
24.ตร. 25.โครงการฝกอบรมการใชอปุ กรณพเิ ศษสำหรับการควบคุมฝูงชน 26.จัดทำแนวทางการบริหารจัดการคดีคา มนุษยและคูม อื การบริหารจัดการ
คดีคามนุษย 27.บังคับใชกฎหมายคามนุษยขามชาติ (การสืบสวนสอบสวนคดีคามนุษยขามชาติ) 28.ปราบปรามการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก
ทางอินเตอรเน็ต 29.พิทักษเด็ก สตรี ครอบครัว และปองกันปราบปรามการคามนุษย 30.ปองกัน ปราบปราม และตอตานการคามนุษยใน
ประเทศไทย 31.โครงการกอสรางสถานกักตัวคนตางดาวเพื่อรอการสงกลับ สำนักงานตรวจคนเขาเมืองแหงใหม

1.โครงการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
2.โครงการการรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด
สุพรรณบุรใี หยง่ั ยืน
3.โครงการเรงรัดผลักดันการขยายเครือขายการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดนราธิวาส
4.ขับเคลือ่ นการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงหบรุ ี
5.โครงการเสริมสรางมาตรฐานการดำรงชีวติ และพัฒนาคนเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
(กิจกรรมรณรงคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง)
6.โครงการคุณภาพชีวิตดีวิถีอูไท
7.โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพดานความมัน่ คงและความปลอดภัยของประชาชน กิจกรรมหลัก
รณรคปอ งกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร
8.โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
จังหวัดสมุทรสงคราม
9.โครงการแกไขปญหาสุขภาพแรงงานขามชาติและการคามนุษย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
10.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการดานการบำบัดฟน ฟูผเู สพผูต ดิ ยาเสพติด
11.โครงการแกไขปญหาสุขภาพแรงงานขามชาติและการคามนุษยแบบบูรณาการ
ปงบประมาณ 2562

กองอำนวย
การรักษา
ความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร

สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม

1.โครงการฝกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2.โครงการฝกอบรมเครือขายการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามดาน
แรงงานตางดาวและผูห ลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 3.การเพิม่ ประสิทธิภาพดานการปองกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
4.โครงการติดตามและประเมินผลระบบปฎิรูปที่พักแรมและขอมูลคนเขาเมือง 5.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานการพัฒนาเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.) 6.Internal Security Coordination Center (ISCC) 7.การเพิ่มประสิทธิภาพขับเคลื่อนกลไกดาน
สิ่งแวดลอม พลังงาน และอาหาร 8.การอบรมเยาวชนและประชาชนรวมปกปองผืนปาและทรัพยากรธรรมชาติ 9.การขับเคลื่อนกลไกการปองกัน
และแกไขปญหาดานความมั่นคงพิเศษ 10.การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแมบท 11.ศูนยมิสกวัน กอ.รมน.ภาค 1 12.โครงการติดตาม
สถานการณเพือ่ ความมัน่ คง กอ.รมน. (สวนกลาง) 13.โครงการฝกอบรมทบทวนชุดติดตามสถานการณเคลือ่ นทีเ่ ร็ว 14.การประเมินผลโครงการพัฒนา
เครือขายมวลชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณดานการกอการราย และอาชญากรรมขามชาติ 15.โครงการพัฒนาเครือขาย
มวลชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณดา นการทำประมงผิดกฎหมาย 16.การสืบสวนสอบสวนเรือ่ งรองทุกข รองเรียน 17.การตรวจ
การปฏิบตั ริ าชการ กอ.รมน. 18.การประชาสัมพันธเพือ่ ความมัน่ คง 19.การประสานงานและแกไขปญหาดานการทำประมงผิดกฎหมาย20.โครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการทำประมงผิดกฎหมาย 21.โครงการพัฒนาเครือขายมวลชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณดานการ
กอการราย และอาชญากรรมขามชาติ 22.โครงการพัฒนาเครือขายมวลชนในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณดา นการละเมิดทรัพยสนิ
ทางปญญา 23.โครงการเสริมสรางความตระหนักรู ปลูกจิตสำนึก ในการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณดา นการกอการราย และอาชญากรรม
ขามชาติ 24.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 25.การประสานงาน และแกไขปญหาดานการละเมิด
ทรัพยสินทางปญญา 26.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการละเมิดทรัพยสินทางปญญา 27.โครงการจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลง
แผนการปฏิบัติงานประจำป 28.โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานประจำป ของ กอ.รมน. 29.โครงการเสริมสรางองคความรูในการ
ปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.

1.โครงการจัดทำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
2.โครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรแหงชาติ (NCSA)
3.โครงการเรงรัดการพัฒนาบุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
(Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1
4.โครงการพัฒนาโปรแกรมการตรวจรูปภาพสำหรับพิสูจนหลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.โครงการสรางเครือขายบูรณาการความรวมมือภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนตอการสรางสรรค สรางประโยชนตอ เศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจทิ ลั
6.โครงการจัดหาระบบเฝาระวังสื่อออนไลน
7.โครงการคาบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน
หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการใหบริการดานสังคม
8.โครงการจางเหมาเฝาระวังเว็บไซตไมเหมาะสม (CSOC)
9.ศูนยประสานงานและแกไขปญหาขาวปลอม (Anti - Fake News)
10.โครงการศูนยประสานความรวมมือดานความปลอดภัย (CSCC)
11.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรงานตรวจพิสูจนหลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการใหบริการดานสังคม ภายใตแผนงาน
พัฒนาความรูและศักยภาพผูปฏิบัติงานดานตรวจพิสูจนหลักฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหไดมาตรฐานและมีความทันสมัยอยูเสมอ

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ*

1.ยุทธศาสตรความมัน่ คงแหงชาติของไทยตอประเทศ
รอบบาน พ.ศ. 2560 – 2564
2.ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ....
3.การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการตอตาน
การกอการราย
4.งานเขตแดน
5.การขับเคลื่อนงานบริหารจัดการชายแดน
ในมิติความมั่นคง
6.การขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล
7.งานบริหารจัดการชายแดนในมิตคิ วามมัน่ คง

สำนักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปราม
ยาเสพติด*

1.การขับเคลื่อนตาม
แผนแมบทการแกไข
ปญหาฝน ยาเสพติด
และความมัน่ คงพืน้ ที่
อำเภออมกอยจังหวัด
เชียงใหม ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2560-2564
2.การขับเคลื่อนตาม
แผนปฏิบตั กิ ารดานการ
แกไขปญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบ เบ็ด
เสร็จพ.ศ. 2562-2565

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

1.โครงการอาสาสมัคร
แรงงานตานภัยยาเสพติด
(สภ.)
2.โครงการรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

กรมการ
จัดหางาน

กรมโยธาธิการ
และการผังเมือง

กรมการ
พัฒนาชุมชน

กรมการแพทย

กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

กรมการขาว

กรมประมง

1.โครงการตำบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต
2.โครงการสงเสริมอาชีพ
ดานการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

โครงการ
สงเสริมอาชีพดาน
การเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

1.สำนักงานคณะกรรม
การการอาชีวศึกษา
2.สำนักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคม และความ
มั่นคงของมนุษย
3.กรมพินจิ และคุม ครอง
เด็กและเยาวชน
4.การไฟฟานครหลวง
5.กองทัพอากาศ*
6.กองทัพบก
7.กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
8.สำนักขาวกรองแหงชาติ
9.บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน)
10.กรมราชทัณฑ
11.กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
12.สำนักงานปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร วิ จ ั ย
และนวัตกรรม
13.สำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
14.สำนักงานอัยการสูงสุด

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR
1.โครงการเตรียมความพรอม
ใหคนหางานเพื่อปองกันการ
ตกเปนเหยือ่ การคามนุษยดา น
แรงงานในการไปทำงานตาง
ประเทศ
2.โครงการตรวจสอบสำนักงาน
จัดหางาน/บริษัทจัดหางานให
คนหางานทำงานในประเทศ
บริษทั จัดหางานใหคนหางานไป
ทำงานตางประเทศ
3.โครงการเครื อ ข า ยชุ ม ชน
รวมรณรงคปองกันการหลอก
ลวงและลักลอบไปทำงาน
ตางประเทศ
4.โครงการสั ม มนาเพื ่ อ เพิ ่ ม
ประสิทธิภาพดานการปองกัน
และปราบปรามผูเ ปนภัยตอคน
หางาน
5.โครงการเผยแพรความรูเ พือ่
ปองกันการหลอกลวงคนหางาน
6.โครงการคุมครองคนหางาน
เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

1.โครงการกอสรางเขือ่ น
ปองกันการกัดเซาะชายฝง
2.โครงการกอสรางเขื่อน
ปองกันตลิ่งเพื่อปองกัน
การสูญเสียดินแดนของ
ประเทศ

โครงการสงเสริม
และพัฒนาหมูบาน
กองทุนแมของแผนดิน

1.โครงการสงเสริม ปองกัน
บำบัดรักษา และพัฒนา
สมรรถภาพผูป ว ยยาเสพติด
2.โครงการการพัฒนาระบบ
การดูแลผูปวยยาเสพติด
อยางครบวงจรโดยชุมชน
มีสวนรวม (Seamless
Comprehensive Approach
with Community)

รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ
โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

1

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.2 การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาที ่ ม ี ผ ลกระทบต อ ความมั ่ น คง
เป า หมาย 010202 ภาคใต ม ี ค วามสงบสุ ข ร ม เย็ น

Value Chain

V01
การลดเหตุการณความรุนแรง /
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
F0101 การบูรณาการฐานขอมูลดานความมั่นคง
F0102 แผนรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน ความเขมแข็งของการรักษาความ
ปลอดภัยหมูบานและชุมชนตนเอง และพื้นที่
ปลอดภัยระดับ อำเภอ
F0103 การบังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรม
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
F0104 เทคโนโลยีสนับสนุนการเฝาระวังพื้นที่
F0105 การสรางความเขาใจภายในพื้นที่จาก
นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใตจากตางประเทศ

V02
การบร�หารจัดการ
และแนวทางการแก ไขปญหา
F0201 การอำนวยการ การกำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
F0202 ประสิทธิภาพเจาหนาที่รัฐ
F0203 การบูรณาการการทำงานของภาครัฐ
และภาคีเครือขาย
F0204 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
F0205 การแสวงหาทางออกจากความขัดแยง
ดวยแนวทางสันติวิธี

¤ÇÒÁÁÑ่¹¤§

V04
สังคมพหุวัฒนธรม

V03
พื้นที่และคุณภาพช�ว�ตของคน
F0301 การมีสวนรวมของชุมชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากร
F0302 ความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ชุมชน
F0303 คุณภาพของการศึกษาความสอดคลองของ
การศึกษากับชุมชน
F0304 รายไดและการลดความเหลื่อมล้ำผูยากจน
และผูดอยโอกาส
F0305 ความรวมมือกับตางประเทศดานเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

F0401 การเรียนรูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน
ในหลากหลายของ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
F0402 ความไววางใจของคนในชุมชน สำนึกความ
เปนพลเมือง
F0403 การปลูกฝงจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีตอ
การยอมรับความแตกตาง และอยูรวมกันภายใต
สังคมพหุวัฒนธรรม

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ภาคใต
มีความสงบสุข
รมเย็น

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร*

สำนักงานปลัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

1.โครงการเสริมสรางไทยอาสา
ปองกันชาติ (ทสปช.)
2.โครงการ รปภ.ในชีวติ และทรัพยสนิ
และยุติการกอเหตุรุนแรง(เพิ่มเติม)
3.โครงการเชารถยนตจากเอกชน
มาใช ใ นราชการของ กอ.รมน.
ภาค 4 สน.
4.การขับเคลือ่ นยุทธศาสตรประชาชน
มีสวนรวม
5.โครงการรักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่เสี่ยง (เพิ่มเติม)
6.แผนงานจัดหาทดแทนระบบฐาน
ขอมูลสารสนเทศสวนกลาง ( DATA
CENTER ) , ระบบควบคุมบริหาร
จัดการเครือขาย IP Link , ระบบ
ควบคุมอุปกรณทางเสียง และระบบ
บริหารจัดการภาพสวนกลาง พรอม
เสริมประสิทธิภาพระบบบันทึกภาพ
สวนกลาง
7.การจัดหายุทโธปกรณพิเศษใน
การ รปภ.ชี ว ิ ต และทรั พ ย ส ิ น
(เพิ่มเติม)
8.การจั ด หายุ ท โธปกรณ พ ิ เ ศษ
ในการ รปภ.ชีวิตและทรัพยสิน

1.โครงการ ศธ.จิ ต อาสาบำเพ็ ญ ประโยชน
ปงบประมาณ 2563
2.พัฒนาทักษะการอานและเขียนภาษาไทย
ในจังหวัดชายแดนภาคใตอยางยั่งยืน
3.งานชุมนุมยุวกาชาดทัว่ ประเทศ
เฉลิมพระเกียรติ เนื ่ อ งในโอกาส มหามงคล
พระราชพิ ธ ี บ รมราชาภิเษก
4.ตนกลาเยาวชนโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต
5.โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแหงชาติ
ครั ้ ง ที ่ 1 (ครบรอบ 61 ป ลู ก เสื อ สำรอง
ประเทศไทย)
6.กิจกรรมควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) 2562

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

1.ปรับปรุงศูนยคัดแยก
ผูเสียหายจากการคา
มนุษยของสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ ณ อาคาร
ศูนยฝกอบรมสำนักงาน
ตรวจคนเขาเมือง
2.โครงการปรับปรุงสถาน
ที่ควบคุมพิเศษกอง
บัญชาการตำรวจสันติบาล
ชั้น 3, 4 และชั้นดาดฟา
เปนสถานที่ควบคุมคน
ตางดาว สำนักงานตรวจ
คนเขาเมือง

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงเสริมศักยภาพ
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน ภาค
ใต ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
พาณิขย

โครงการรวมคา
ประชารัฐ ชุมชน

กรมการ
ปกครอง

กรมโยธาธิการ
และการผังเมือง

1.ประชารั ฐ ร ว มใจสู 
ใตสันติสุข
2.โครงการเสริ ม สร า ง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใหแก
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต

1.โครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต
2.โครงการพัฒนาใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต

กรมปศุสัตว

กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

1.โครงการสงเสริม
อาชีพดานการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต
2.โครงการตำบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงเสริมศักยภาพ
พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต

1.กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2.กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชน
3.กรมศิลปากร
4.กรมสงเสริมการเกษตร
5.กรมราชทัณฑ
6.สำนักขาวกรองแหงชาติ
7.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว
ศึกษา
8.สำนั ก งานคณะกรรมการป อ ง
กันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ
9.สำนั ก งานปลั ด กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย
10.สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และ
นวัตกรรม
11.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
12.สำนักงานอัยการสูงสุด
13.กรมบังคับคดี
14.กรมประมง
15.กรมตรวจบัญชีสหกรณ
16.กรมวิชาการเกษตร*
17.สำนักงานสภาความมัน่ คงแหงชาติ*
18.กองทัพบก
19.กองทัพอากาศ*
20.ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต
21.กรมที่ดิน

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

1

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศให พ ร อ มเผชิ ญ ภั ย คุ ก คาม
เป า หมาย 010301 หน ว ยงานด า นการข า วและประชาคมข า วกรองทำงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพ� � ม ข� ้ น และแผนเตร� ย มพร อ มแห ง ชาติ ม ี ค วามทั น สมั ย และปฏิ บ ั ต ิ ไ ด จ ร� ง
V02
การรวบรวม แลกเปลี่ยน
แจงเตือนขอมูลขาวสาร

Value Chain

V01
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
F0101 วัฒนธรรมการทำงานและทัศนคติของเจาหนาที่ขาวกรอง
F0102 ความเปนวิชาชีพ ความรู/ทักษะ ความสามารถ
การวิเคราะห การปฏิบัติ
F0103 ความสามารถในการใชภาษาความหลากหลายทางภาษา

F0201 ระบบการแจงเตือน ปองกันการเกิดเหตุที่ทันตอ
เหตุการณสำหรับผูใชขาว
F0202 การวิเคราะหสถานการณและแนวโนมระยะสั้น
ระยะกลาง ระยะยาว
F0203 เครื่องมือประเมินระดับภัยคุกคามในทุกมิติ
F0204 ฐานขอมูลการขาว
F0205 เครือขายกับทุกภาคสวนทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศความรวมมือดานการขาวกรอง

V03
การบร�หารจัดการ
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เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 กลไกการสั่งการ
F0302 กลไกการบูรณาการภายในประเทศและตางประเทศ
F0303 กลไกการประสานความรวมมือ
F0304 กลไกการกระจายขอมูลขาวสาร

หนวยงานดานการขาว
และประชาคมขาวกรอง
ทำงานอยางมีประสิทธ�ภาพ
เพิ่มข�้นและแผน
เตร�ยมพรอมแหงชาติ
มีความทันสมัย
และปฏิบัติไดจร�ง

V04 สภาพแวดลอมที่เอื้อตอหนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวกรองทำงานอยางมีประสิทธ�ภาพ
F0401 ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ การประสานงาน การสื่อสาร ระหวางหนวยงานประชาคมขาวภายในประเทศและตางประเทศ
F0402 กฎหมายที่สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักขาวกรอง
แหงชาติ*

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

1.ความร ว มมื อ ด า น
ความมั ่ น คงระหว า ง
ประเทศ (BIMSTEC)
2.ยุทธศาสตรขาว
กรองแหงชาติ
(พ.ศ. 2558–2564)

โครงการสงเสริม
และพัฒนาระบบ
แจงเตือน
ภัยความมั่นคง

สำนักงานปองกัน
และปราบปราม
การฟอกเงิน*

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ*

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ*

กรมการปกครอง

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

สำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

1

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพของประเทศให พ ร อ มเผชิ ญ ภั ย คุ ก คาม
เป า หมาย 010302 กองทั พ และหน ว ยงานด า นความมั ่ น คงมี ค วามพร อ มสู ง ข� ้ น ที ่ จ ะเผชิ ญ ภั ย คุ ก คามทุ ก รู ป แบบทุ ก มิ ต ิ แ ละทุ ก ระดั บ ความรุ น แรง

V01
ความรวมมือดานความมั่นคง

V02
การใชกำลัง การเตร�ยมกำลัง
การผนึกกำลัง เพือ่ การปองกันประเทศ

F0101 ความสัมพันธและความรวมมือกับประเทศ
เพื่อนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ
และประเทศมหาอำนาจ

F0201 กำลังพลและระบบกำลังสำรอง

F0102 ความสัมพันธและความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศ รวมทั้งองคกรภาครัฐและที่มิใช
ภาครัฐ

F0203 การพัฒนาศักยภาพกำลังพล

F0202 อาวุธยุทธโธปกรณและศักยภาพกำลังรบ
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V03
ข�ดความสามารถเพื่อรักษาอธ�ปไตย
และผลประโยชนแหงชาติ

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
กองทัพและหนวยงาน
ดานความมั่นคง
มีความพรอมสูงข�้น
ที่จะเผช�ญภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทุกมิติ
และทุกระดับความรุนแรง

F0301 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการปองกันประเทศ
F0302 การปฏิบัติการทางไซเบอรเพื่อความมั่นคง
และเทคโนโลยี

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สถาบัน
เทคโนโลยี
ปองกันประเทศ

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ

สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

1.โครงการวิจัยและพัฒนาองคประกอบพื้นฐานของระบบยานไรคนขับ
2.โครงการวิจัยพื้นฐาน
3.โครงการความรับผิดชอบตอสังคม
4.โครงการพัฒนาความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนากับภาคสวนตางๆ
5.การพัฒนานวัตกรรมการประยุกตใชองคความรูเทคโนโลยีปองกันประเทศ
สูประชาสังคมศูนยบริการทางวิชาการและเทคนิค
6.โครงการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน
7.โครงการบทความวิชาการ
8.โครงการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อการวิเคราะหเทคโนโลยีปองกันประเทศ
9.โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดดัดแปรสภาพอากาศ
10.โครงการวิจัยและพัฒนาจรวดหลายลำกลองนำวิถี
11.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูง แบบ DTI-2
12.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกลองนำวิถี แบบ DTI-1G
13.โครงการวิจัยและพัฒนารวมยานเกราะลอยาง ระยะที่ 2 (ตอยอดองคความรู)
14.โครงการวิ จ ั ย และพั ฒ นาร ว มยานเกราะล อ ยางสำหรั บ ปฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิ จ ของ นย.
15.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยและโปรแกรม
ประยุกต สำหรับเจาหนาที่หนวยงานดานความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหา
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะที่ 3
16.โครงการวิจัยและพัฒนาตนแบบระบบเครื่องชวยฝกใชอาวุธเสมือนจริงขั้นสูง
17.โครงการประยุกตใชแผนทีส่ ถานการณรว ม เพือ่ จำลองภารกิจการชวยเหลือทางทหาร
ในสถานการณฉุกเฉิน

โครงการพั ฒ นา
ระบบการเตรี ย ม
พร อ มแห ง ชาติ

1.โครงการเช า ระบบ
วิ ท ยุ โ ทรคมนาคม
รองรับการสือ่ สารรอง
สําหรับผูบ ริหารประเทศ
และหัวหนาหนวยงาน
ระดับสวนกลาง สวน
ภูมิภาค
2.แผนเตรี ย มความ
พรอมดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐาน
ขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลดาน
นิติวทิ ยาศาสตรใหเปนระบบมาตรฐาน
สากล เพื่อรองรับการอํานวยความ
ยุติธรรมและความมั่นคง
2.โครงการพัฒนาการตรวจสถานที่เกิด
เหตุ เ พื่ อ รองรั บ การปฎิ รู ป งาน
นิิ ติ วิ ท ยาศาสตร ตํ า รวจสํ า นั ก งาน
พิ สู จ น หลักฐานตํารวจ
(รายละเอียดในโครงการ
สามารถปรับแกไขใหสอดคลองตาม
นโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
นิติวิทยาศาสตร)
3.โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจนทาง
เคมี ฟสิกส เพื่อรองรับการปฏิรูปงาน
นิติวิทยาศาสตรตํารวจ สํานักงาน
พิสูจนหลักฐานตํารวจ
(รายละเอียดในโครงการสามารถปรับ
แกไขใหสอดคลองตามนโยบายของคณะ
กรรมการนโยบายนิติวิทยาศาสตรได)

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
กลาโหม*

กองทัพอากาศ*

กองทัพเรือ*

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

กองทัพบก*

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

1

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.4 การบู ร ณาการความร ว มมื อ ด า นความมั ่ น คงกั บ อาเซี ย นและนานาชาติ ร วมทั ้ ง องค ก รภาครั ฐ และมิ ใ ช ภ าครั ฐ
เป า หมาย 010401 ประเทศไทยมี ค วามมั ่ น คงและสามารถรั บ มื อ กั บ ความท า ทายจากภายนอกในทุ ก รู ป แบบได ส ู ง ข� ้ น

Value Chain

V01
ความพรอมของไทยดาน
การตางประเทศ
F0101 ทาทีและจุดยืนของไทย
F0102 กลไกการดำเนินงาน
F0103 เครื่องมือในการวิเคราะห ประเมิน
คาดการณสถานการณระหวางประเทศ
F0104 ความชัดเจนในการกำหนดปญหา
ความมั่นคงของไทย
F0105 ความมีเสถียรภาพของการเมือง
ภายในประเทศ
F0106 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
F0107 กฎหมาย และระเบียบภายในประเทศ

V02
ชองทางในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร
F0201 ความรวมมือดานการขาว
F0202 ความรวมมือดานความ มัน่ คง
F0203 เทคโนโลยีและการพัฒนาแนวทาง
การสือ่ สารในรูปแบบใหม
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V04
ความพรอมของหนวยงานทัง้ ภายใน/
ภายนอกในการนำขอตกลงระหวาง
ประเทศไปปฏิบตั ิ

V03
แนวทางการตกลงรวมกัน
F0301 การจัดประชุมระดับนานาชาติ
F0302 การหารือระหวางประเทศ
F0303 พันธกรณีระหวางประเทศ
F0304 ขอตกลงระหวางประเทศ
F0305 กฎหมาย ระเบียบ หรือ MOU
ระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของ

F0401 ขีดความสามารถของบุคลากรในองคกร/
หนวยงาน
F0402 นโยบายของหนวยงาน
F0403 กลไกการดำเนินงาน/ ติดตาม/ประเมินผล
ของหนวยงาน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
ประเทศไทยมีความมั่นคง
และสามารถรับมือกับ
ความทาทายจากภายนอก
ในทุกรูปแบบไดสูงข�้น

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ*

สำนักนโยบาย
และแผน กระทรวง
การตางประเทศ*

1.การขับเคลื่อนงานพัฒนารวมในอนุภูมิภาค
2.ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ
(JWG ไทย -เวียดนาม)
3.การขับเคลื่อนงานพัฒนารวมในอนุภูมิภาค
4.ความรวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศ
(JWG ไทย -เวียดนาม)

โครงการแกไขปญหา
และพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต

สำนักขาวกรอง
แหงชาติ

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

สำนักงานปลัด
กระทรวง
สาธารณสุข

สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงานปลัด
กระทรวง
มหาดไทย

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

1

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.4 การบู ร ณาการความร ว มมื อ ด า นความมั ่ น คงกั บ อาเซี ย นและนานาชาติ ร วมทั ้ ง องค ก รภาครั ฐ และมิ ใ ช ภ าครั ฐ
เป า หมาย 010402 ประเทศไทยมี บ ทบาทเพ� � ม ข� ้ น ในการกำหนดทิ ศ ทางและส ง เสร� ม เสถี ย รภาพของภู ม ิ ภ าคเอเชี ย รวมทั ้ ง เป น ประเทศแนวหน า ในภู ม ิ ภ าคอาเซี ย น

V01
การดำเนินการภายในประเทศ
F0101 สถานการณการเมืองภายในมีเสถียรภาพ
F0102 การบูรณาการการทำงานอยางมี
ประสิทธิภาพระหวางหนวยงานดานความมั่นคง
F0103 การศึกษา วิเคราะหและรวบรวมขอมูล
F0104 ยุทธศาสตรและแผนงาน

V02
ความรวมมือระหวางประเทศ/
มิตติ า งประเทศ
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V03
ความสามารถในการรับมือภัย
คุกคาม

F0201 ความพรอมของประเทศทีจ่ ะรวมมือกับไทย
F0202 ความไววางใจระหวางไทยกับตางประเทศ
F0203 กรอบความรวมมือระหวางประเทศ/
ขอตกลงดานความมั่นคงที่ไทยเปนสมาชิก/
เขารวม
F0204 ความสัมพันธเชิงบวกกับตางประเทศ
เพื่อเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในภูมิภาค

เปาหมายแผน
แมบทยอย :

F0301 มาตรการรับมือภัยคุกคาม
F0302 ความพรอมของบุคลากร
F0303 ระบบเตือนภัยลวงหนา

ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มข�้นในการกำหนดทิศทาง
และสงเสร�มเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเช�ย
รวมทั้งเปนประเทศแนวหนา
ในภูมิภาคอาเซ�ยน

F0205 การขับเคลื่อนประเด็นที่เปนประโยชน
ตอไทย

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก
สำนักงาน
ปองกันและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน*

1.การส ง เสริ ม ความรู 
ความเขาใจเกีย่ วกับความ
เสีย่ งและการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบ/ มาตรการ
ในการป อ งกั น ไม ใ ห
องคกรไมแสวงหากําไร
ถูกใชเปนชองทางในการ
ฟอกเงิน ฯ
2.การจัดทําฐานขอมูล
รายชื่อบุคคลที่มีสถาน
ภาพทางการเมือง
(Politically Exposed
Persons: PEPs)
3.การกํากับตรวจสอบ
ใหครอบคลุมทุกกลุมผู
มี ห น า ที่ ร ายงานอย า ง
เหมาะสมกับความเสี่ยง

สำนักงาน
ตำรวจ
แหงชาติ

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
แรงงาน

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
มหาดไทย

ประชุมทวิภาคีความรวม
มื อ ระหว า งด า นการ
ปองกันและปราบปราม
การค า มนุ ษ ย ร ะหว า ง
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง
ชาติกับหนวยตํารวจของ
ประเทศเพื่อนบาน

โครงการความรวมมือ
ภายใตกรอบอาเซียน

ขับเคลื่อนความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ

1.ความร ว มมื อ ด า น
ความมั่ น คงระหว า ง
ประเทศ (BIMSTEC)
2.ความร ว มมื อ ด า น
ความมั่ น คงระหว า ง
ประเทศ (JWG ไทย
- อิ น เดี ย )
3.ความร ว มมื อ ด า น
ความมั่ น คงระหว า ง
ประเทศ (JWG ไทย
-อิ น เดี ย )
4.ความร ว มมื อ ด า น
ความมั่ น คงระหว า ง
ประเทศ (JWG ไทย
-มาเลเซี ย )

สำนักขาวกรอง
แหงชาติ

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

กระทรวงการ
ตางประเทศ*

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

1

Value Chain

แผนแม บ ทฯประเด็ น (1) ความมั ่ น คง
แผนแม บ ทย อ ย : 1.5 การพั ฒ นากลไกการบร� ห ารจั ด การความมั ่ น คงแบบองค ร วม
เป า หมาย 010501 กลไกการบร� ห ารจั ด การความมั ่ น คงมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ข� ้ น

V01
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
F0101 การพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ
ดานความมั่นคง
F0102 การบริหารจัดการบุคลากรใหปฏิบัติ
หนาที่อยางเหมาะสม
F0103 การสรางแรงจูงใจในความกาวหนา
ในหนาที่การงาน
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V02
โครงสรางหนวยงาน

V03
การบูรณาการขอมูล

F0201 การปรับปรุงอำนาจหนาที่ หนวยงาน
ใหไมซอ นทับกัน
F0202 การจัดแบงโครงสรางให ทันสมัยรองรับ
สถานการณ
F0203 การปรับปรุงกระบวนงาน ภายในและ
ภายนอก
F0204 การปรับปรุงกฎหมาย ลำดับรอง

F0301 การบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศและระหวางประเทศ
F0302 การใชเทคโนโลยีใหไดมาซึ่งขอมูล
และระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย
F0303 การรักษาความปลอดภัยของขอมูลดาน
ความมั่นคง

V04
ความรวมมือจากทุกภาคสวน
F0401 เครือขายความมั่นคงกับภาคประชาสังคม
F0402 การสนับสนุนจากภาคเอกชน
F0403 การประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจ
ดานความมั่นคงกับประชาชน

เปาหมายแผน
แมบทยอย :
กลไกการบร�หารจัดการ
ความมั่นคง
มีประสิทธ�ภาพสูงข�้น

หมายเหตุ: (*) ความเกีย่ วของหลัก

สำนักงาน
สภาความมั่นคง
แหงชาติ*

1.ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
และแผนระดั บ ชาติ
ว า ด ว ยความมั่ น คง
แห ง ชาติ
2.การบู ร ณาการฐาน
ขอมูลดานความมั่นคง

กองอำนวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.)

1.การจั ด ทํ า คู  มื อ แนะนํ า การปฏิ บั ติ ร าชการ กอ.รมน.
2.การให ค วามรู  ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการแก เจ า หน า ที่ กอ.รมน.
3.การสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการในการปฏิ บั ติ ร าชการ กอ.รมน.
4.โครงการข า ยข า วประชาชนมี ส  ว นร ว มเพื่ อ ความมั่ น คง
5.การพั ฒ นาระบบราชการ
6.โครงการปฏิ บั ติ ก ารข า วเพื่ อ ความมั่ น คง
7.โครงการข า วกรองเพื่ อ ความมั่ น คง
8.โครงการบํ า รุ ง รั ก ษาระบบสารสนเทศด า นการข า ว
9.โครงการฝ ก อบรมระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
กอ.รมน. ส ว นภู มิ ภ าค (ระดั บ เจ า หน า ที่ ) และการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร
10.โครงการฝ ก อบรมจริ ย ธรรมของ กอ.รมน.
11.โครงการจั ด ส ง ข า ราชการไปอบรมและการจั ด การบรรยายพิ เ ศษ
เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ห ารงานบุ ค คล กอ.รมน.
12.โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการ
บริ ห ารงานบุ ค คล

สำนักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

To be number one

กรมทาง
หลวงชนบท

สำนักงาน
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

สำนักขาวกรอง
แหงชาติ

สำนักงานปลัด
กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ไมมีโครงการ
ในระบบ
eMENSCR

สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ

หนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

โครงการ As is
(ป 61 – 64)
ของหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของ

