
สว. 001

ยุทธศาสตรช์าต ิ20  ปี ➡ ดา้นความมั่นคง xxxx.xxxx
⬇

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตรช์าติ

➡
ดา้นความมั่นคง xxxx.xxxx⬇

เปา้หมายระดบัแผนแม่บท ➡ ประเทศชาติมีความมัน่คงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น xxxx.xxxx
⬇

ตวัชี้วัดระดบัแผนแม่บท ➡ ดัชนีสันติภาพโลก อยู่อันดับ 1 ใน 75 ของโลก ภายใน 2565 xxxx.xxxx
⬇

แผนย่อย ➡ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบตอ่ความมัน่คง xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ xxxx.xxxx

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

เปา้หมายระดบัแผนย่อย ➡
1. ปัญหาความมัน่คงที่มอียู่ในปัจจุบัน (เชน่ ปัญหายาเสพตดิ ความมัน่คงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ บรรเทาสาธารณภยั 
ภยัพิบัต ิฯลฯ) ไดร้ับการแก้ไขจนไมส่่งผลกระทบตอ่การบริหารและพัฒนาประเทศ

xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ xxxx.xxxx

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

ตวัชี้วัดระดบัแผนย่อย ➡ 1.1 ระดบัความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน ดขีึน้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2565 xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ xxxx.xxxx

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

แผนงาน ➡ 1. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ     1,091.1489

   1. โครงการสร้างภมูคุ้ิมกันและป้องกันยาเสพตดิ 266.2761

      1) กิจกรรมการสร้างภมูิคุ้มกันในกลุ่มเปา้หมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 266.2761

         ตัวชี้วัด : จ านวนประชากรวัยเส่ียงสูงได้รับการสร้างภมูิคุ้มกันปอ้งกันยาเสพติด จ านวน 493,500 คน

   2. โครงการปราบปรามการค้ายาเสพตดิ 744.5010

      1) กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 744.5010

         ตัวชี้วัด : ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติระดับส าคัญได้ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

2. แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานตา่งดา้วและการค้ามนุษย์ xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ         80.3718

   1. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการปราบปรามและด าเนินคดกีารกระท าความผิดค้ามนุษย์ 80.3718

      1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนนิคดีการกระท าความผิดค้ามนษุย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง 80.3718

         ตัวชี้วัด : จ านวนการด าเนนิคดีความผิดฐานค้ามนษุย์ ไม่นอ้ยกว่า 200 คดี

หน่วยงาน ส่วนราชการไม่สังกัดฯ/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (หน่วยงานที่เก่ียวข้อง)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

⬇

⬇

⬇



สว. 001

หน่วยงาน ส่วนราชการไม่สังกัดฯ/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (หน่วยงานที่เก่ียวข้อง)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

เปา้หมายระดบัแผนย่อย ➡ 2. ภาคใตม้คีวามสงบสุข ร่มเย็น xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ xxxx.xxxx

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

ตวัชี้วัดระดบัแผนย่อย ➡ 2.1 วัดสถิตจิ านวนเหตรุุนแรง/สูญเสีย ลดลงร้อยละ 20 ตอ่ปี ภายในปี 2565
 xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ xxxx.xxxx

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

แผนงาน ➡ 2. แผนงานบูรณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ       256.1302

   1. โครงการการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน 248.1655

      1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยัในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 45.272

         ตัวชี้วัด : จ านวนเหตุรุนแรงเทียบกับป ื2560 ลดลงร้อยละ 20

      2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 202.8935

         ตัวชี้วัด : จ านวนเหตุรุนแรงเทียบกับป ื2560 ลดลงร้อยละ 20

   2. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกตอ้งเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 7.9647

      1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิคดีความมัน่คงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7.9647

         ตัวชี้วัด : จ านวนเหตุรุนแรงเทียบกับป ื2560 ลดลงร้อยละ 20

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

➡ 1. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนดา้นความมัน่คง xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

การด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้น
ความมัน่คง

⬇

⬇



สว. 001

หน่วยงาน ส่วนราชการไม่สังกัดฯ/ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (หน่วยงานที่เก่ียวข้อง)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

➡ 1. แผนงานพ้ืนฐานดา้นความมัน่คง xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

➡ 1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดา้นความมัน่คง) xxxx.xxxx

รวมเงินงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

รวมเงินนอกงบประมาณ xxxx.xxxx

   1. ผลผลิต/โครงการ……… xxxx.xxxx

      1) กิจกรรม......... xxxx.xxxx

         1.1) รายการ......... xxxx.xxxx

การด าเนินภารกิจพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ดา้น
ความมัน่คง


