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โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลผลิตย่อย การจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรมย่อย การจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
กิจกรรมย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจ จชต.
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจ จชต.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์
กิจกรรมป้องกัน ปราบปราม ดาเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิตย่อย ป้องกัน ปราบปราม ดาเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย การดาเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิตย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทาความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดี
ผลผลิตย่อย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดี
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมข้าราชการตารวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดี
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
ผลผลิตย่อย การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา
กิจกรรมย่อย การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ผลผลิตย่อย การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
กิจกรรมย่อย การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
ผลผลิตย่อย การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
กิจกรรมย่อย การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ
กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
ผลผลิตย่อย การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ผลผลิตย่อย การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
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กิจกรรมย่อย การออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม
กิจกรรมการป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
ผลผลิตย่อย การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา
กิจกรรมย่อย การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา
กิจกรรมการดาเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญ
ผลผลิตย่อย การดาเนินการเกี่ยวกับงานดาเนินงานกรรมวิธีข่าวกรองให้สานักงานตารวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางใน
การบูรณาการ การปฏิบัตติ ามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.
กิจกรรมย่อย การสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชนในเขตน่านน้าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล
ผลผลิตย่อย การออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน และรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางทะเล
กิจกรรมย่อย การออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน และรักษาความ
สงบเรียบร้อยทางทะเล
ผลผลิตย่อย การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทาผิดในเขตน่านน้าและทางทะเล
กิจกรรมย่อย การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทาผิดในเขตน่านน้าและทางทะเล
กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง
ผลผลิตย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง
กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง
กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ผลผลิตย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
กิจกรรมย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
กิจกรรมการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตย่อย การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
ผลผลิตย่อย การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด
กิจกรรมย่อย การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด
ผลผลิตการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ผลผลิตการบังคับใช้กฎหมาย อานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ
ผลผลิตย่อย การให้บริการสุขภาพ
กิจกรรมย่อย การตรวจรักษาทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย การสร้างเสริมสุขภาพ
ผลผลิตย่อย ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมย่อย ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมความรู้ดา้ นการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ
ผลผลิตย่อย การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์
กิจกรรมย่อย การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเชื้อเอดส์
กิจกรรมการตรวจพิสจู น์ดา้ นนิตเิ วช
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสจู น์ศพ
กิจกรรมย่อย การตรวจชันสูตรศพ
กิจกรรมย่อย การตรวจร่างกายเกี่ยวกับคดี
กิจกรรมย่อย การถ่ายภาพทางการแพทย์
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสจู น์ทางพิษวิทยา
กิจรรมย่อย การวิเคราะห์สารพิษ
กิจกรรมย่อย การตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด
กิจกรรมย่อย การตรวจแอลกอฮอล์
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์
กิจรรมย่อย การตรวจหมู่เลือดศพและผู้ตอ้ งสงสัย
กิจรรมย่อย การตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ

รหัสผลผลิต/กิจกรรม
xxxxN4986118
25007xxxxN4987
xxxxN4987235
25007xxxxN4988

เจ้าภาพ
บช.ทท.
สตม.
สตม.
สตม.
บช.ส.
บช.ส.

xxxxN4988128
25007xxxxN4989

บช.ส.
บช.ก.(บก.รน.)
บช.ก.(บก.รน.)

xxxxN4989130

บช.ก.(บก.รน.)

xxxxN4989131
25007xxxxN4990
xxxxN4990132
25007xxxxN4991
xxxxN4991222
25007xxxxN4992
xxxxN4992133
25007xxxxN4993
xxxxN4993240
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25007xxxxN4994
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25007xxxxN4995
xxxxN4995218
xxxxN4995219
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xxxxN4995221
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25007xxxxN4996
xxxxN4996180
xxxxN4996182
xxxxN4996183
xxxxN4996184
xxxxN4996185
xxxxN4996186
xxxxN4996187
xxxxN4996188

บช.ก.(บก.รน.)
บช.ก.(บก.รน.)
บช.ก.
บช.ก.
บช.ก.
บช.ก.(บก.ปปป.)
บช.ก.(บก.ปปป.)
บช.ก.(บก.ปปป.)
บช.ก.(บก.ปทส.)
บช.ก.(บก.ปทส.)
บช.ก.(บก.ปทส.)
บช.ปส.
บช.ปส.
บช.ปส.
สยศ.ตร.(ยศ.)/สงป.(งป.)
สยศ.ตร.(ผก.)/สงป.(งป.)
สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)
รพ.ตร.
รพ.ตร.
รพ.ตร.
รพ.ตร.
รพ.ตร.
รพ.ตร.
รพ.ตร.
รพ.ตร.
รพ.ตร.
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
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ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ปี 62
กิจรรมย่อย การตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสจู น์เอกลักษณ์บุคคล
กิจกรรมย่อย การตรวจอายุบุคคล
กิจกรรมย่อย การตรวจผู้ตอ้ งหา/ผู้ตอ้ งสงสัย
กิจกรรมย่อย การตรวจสอบบุคคลสูญหาย
กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมตารวจ
ผลผลิตย่อย การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตารวจ
กิจกรรมย่อย การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตารวจ
ผลผลิตย่อย การผลิตและฝึกอบรมตารวจ
กิจกรรมย่อย การผลิตและฝึกอบรมตารวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
กิจกรรมย่อย การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลผลิตย่อย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมย่อย การสนับสนุนทางเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซด์
กิจกรรมย่อย การให้บริการด้านการสื่อสาร
กิจกรรมย่อย การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการตรวจพิสจู น์หลักฐานและการดาเนินการด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ตารวจ
ผลผลิตย่อย ฝ่ายอานวยการ(ตรวจพิสจู น์หลักฐาน)
กิจกรรมย่อย ฝ่ายอานวยการ(ตรวจพิสจู น์หลักฐาน)
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสจู น์ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมย่อย การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กิจกรรมย่อย การตรวจเอกสาร
กิจกรรมย่อย การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
กิจกรรมย่อย การตรวจทางเคมีและฟิสกิ ส์
กิจกรรมย่อย การตรวจยาเสพติด
กิจกรรมย่อย การตรวจลายนิ้วมือแฝง
กิจกรรมย่อย การตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสจู น์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ผลผลิตย่อย การตรวจทางวิทยาการตารวจ
กิจกรรมย่อย การตรวจด้านทะเบียนประวัตอิ าชญากร
กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัตดิ า้ นการสอบสวน
ผลผลิตย่อย การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน
กิจกรรมย่อย การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน
ผลผลิตย่อย การสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย
กิจกรรมย่อย การให้คาปรึกษาแนะนาและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย
กิจกรรมย่อย การพัฒนาด้านกฎหมาย
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
ผลผลิตย่อย การป้องกันอาชญกรรม
กิจกรรมย่อย งานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม
กิจกรรมย่อย การตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ผลผลิตย่อย การปราบปรามอาชญากรรม
กิจกรรมย่อย การสืบสวนจับกุม
กิจกรรมย่อย การตรวจค้น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย การป้องกันการก่อความไม่สงบ
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตารวจ)
กิจกรรมย่อย การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)
ผลผลิตย่อย การปราบปรามการก่อความไม่สงบ
กิจกรรมย่อย การปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทาความผิดคดีความมั่นคง

รหัสผลผลิต/กิจกรรม
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เจ้าภาพ
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.
บช.ศ.
สทส.
สทส.
สทส.
สทส.
สทส.
สทส.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สพฐ.ตร.
สบส.
สบส.
สบส.
สบส.
สบส.
สบส.
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)
สยศ.ตร.(ผอ.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
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ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ปี 62
กิจกรรมย่อย การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง
ผลผลิตย่อย การดาเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัตกิ ารข่าวสาร (IO)
กิจกรรมย่อย การปฏิบัตงิ านชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชน
และการปฏิบัตกิ ารข่าวสาร (IO)
ผลผลิตย่อย การบริหาร
กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัตงิ านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลผลิตย่อย พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัตงิ านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัตงิ านในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลผลิตย่อย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมย่อย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงาน
กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัตงิ านในพื้นที่ EEC
ผลผลิตย่อย พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัตงิ านในพื้นที่ EEC
กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานที่ให้มีความพร้อมสาหรับการปฏิบัตงิ านในพื้นที่ EEC
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC
ผลผลิตย่อย จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการ เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC
กิจกรรมย่อย จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการ เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC
ผลผลิตย่อย จัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่ EEC
กิจกรรมย่อย จัดหารถเคลื่อนที่ให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเข้มแข็งในพื้นที่
EEC
โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สาหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS)
กิจกรรมการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ สาหรับห้องปฏิบัตกิ าร (LIMS)
ผลผลิตย่อย การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ สาหรับห้องปฏิบัตกิ าร (LIMS)
กิจกรรมย่อย การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ สาหรับห้องปฏิบัตกิ าร (LIMS)
โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลผลิตย่อย การพัฒนา Distance Training Model อิงสมรรถนะด้านเทคนิคยุทธวิธี : การฝึกอบรมสาหรับหัวหน้างาน
ป้องกันปราบปราม 159 สถานีตารวจในสังกัดตารวจภูธรภาค 5 เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมสาหรับหัวหน้างานป้องกันปราบปราม 159 สถานีตารวจในสังกัดตารวจภูธรภาค 5 เพื่อ
ความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ
ผลผลิตย่อย การจัดการความรู้งานสืบสวนที่เป็น Best Practice ของสุดยอดนักสืบยุค 4.0
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก ข้าราชการตารวจที่มีความรู้ ประสบการณ์ดา้ นการสืบสวน จานวน 14 คน , อดีตนักสืบ
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จานวน 2 คน , เจ้าหน้าที่ FBI จานวน 2 คน และกิจกรรมถอดบทเรียน จานวน 18 คน
ผลผลิตย่อย การพัฒนาระบบความจริงเสมือนสาหรับการตรวจและจาลองสถานที่เกิดเหตุคดี
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบความจริงเสมือนสาหรับการตรวจและจาลองสถานที่เกิดเหตุคดี
ผลผลิตย่อย การพัฒนาระบบรู้จาใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลกึ
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบรู้จาใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลกึ
ผลผลิตย่อย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เจนเชี่ยวไวโอเลตชนิดต่างๆ
กิจกรรมย่อย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎลายนิ้วมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เจนเชี่ยวไวโอเลตที่
แตกต่างกัน 3 ชนิด
ผลผลิตย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัตมิ าตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
กิจกรรมย่อย จัดทาคู่มือแผนต้นฉบับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนบังคับใช้กฎหมาย
ผลผลิตย่อย การพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน
กิจกรรมย่อย รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ตารวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ประชาชน

รหัสผลผลิต/กิจกรรม
xxxxN5002137
xxxxN5002138

xxxxN5002139
2500720055000000
25007xxxxN5003
xxxxN5003236
2500720056000000
25007xxxxN5004
xxxxN5004140
2500721057000000
25007xxxxN5005
xxxxN5005237
2500721058000000
25007xxxxN5006
xxxxN5006238
xxxxN5006239
2500724078000000
25007xxxxN5007
xxxxN5007242
2500725039000000
25007xxxxN5008

เจ้าภาพ
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5008243

สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5008244

สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5008245
xxxxN5008246
xxxxN5008247

สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5008248
xxxxN5008249

สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

รหัสงบประมาณ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก
ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ปี 62
ผลผลิตย่อย มาตรการป้องกันการกระทาผิดซ้าของบุคคลพ้นโทษในคดีข่มขืนกระทาชาเราในยุค 4.0
กิจกรรมย่อย มาตรการป้องกันการกระทาผิดซ้าของบุคคลพ้นโทษในคดีข่มขืนกระทาชาเราในยุค 4.0
ผลผลิตย่อย ระบบการสร้างความยุตธิ รรมในการแต่งตั้งข้าราชการตารวจระดับสถานีตารวจ
กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์ หน.สน. ภ.1-9 แบบ บช.น. จานวน 10 คน , ผู้บริหาร จานวน 10 คน , นักวิชาการตารวจ
จานวน 2 คน และสนทนากลุ่ม จานวน 6 คน
ผลผลิตย่อย การมีสว่ นร่วมของตารวจในการส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชน เรื่องการอนุรักษ์ดนิ น้า และทรัพยากรป่าไม้
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนาโครงการพระราชดาริมาใช้ในการดาเนินชีวิต
กิจกรรมย่อย การจัดทาคู่มือการอนุรักษ์ดนิ น้า และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนา
โครงการพระราชดาริมาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ
ผลผลิตย่อย การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
กิจกรรมย่อย คู่มือการป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
ผลผลิตย่อย การพัฒนารูปแบบดาเนินการโครงการตารวจประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบ
สังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)
กิจกรรมย่อย คู่มือการดาเนินโครงการตารวจประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสังคม
รอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ผลผลิตย่อย การจาแนกลักษณะองค์ประกอบของระเบิดที่เกิดขึ้นในพี้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เทคนิค Scanning
Electron Microscope/energy dispersive x ray spectroscopy
กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะธาตุองค์ประกอบที่สาคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยใช้เทคนิคของ SEM/EDX
ผลผลิตย่อย การพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจเสพติดใหม่ (NPS) ในมนุษย์เพื่อรับรองการเป็นประเทศอุตสาหะกรรม
ท่องเที่ยวในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมย่อย จัดทาคู่มือการตรวจสารเสพติดกลุ่มใหม่ (NPS) ในมนุษย์
ผลผลิตย่อย การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
กิจกรรมย่อย การศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผลผลิตย่อย การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ เพื่อรับมือกับคดียาเสพติด
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด
ผลผลิตย่อย ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจในการปราบปรามการค้ามนุษย์

รหัสผลผลิต/กิจกรรม
xxxxN5008250
xxxxN5008251

เจ้าภาพ
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5008252

สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5008253

สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5008254

สยศ.ตร.(วจ.)

2500725060000000
25007xxxxN5009

สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5009255

สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

xxxxN5009256
xxxxN5009257

xxxxN5009258

กิจกรรมย่อย ศึกษาระบบบริหารงานกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีค้ามนุษย์
กิจกรรมย่อย ศึกษาปัญหาอุปสรรคการปฏิบัตงิ านด้านการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์
ผลผลิตย่อย การศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจ้าหน้าที่ตารวจในการคุ้มครองสิทธิของผู้สงู อายุ
กิจกรรมย่อย รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าที่ตารวจในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้สงู อายุ
โครงการปฏิรูประบบงานตารวจ
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นสวัสดิการที่พักอาศัย
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการศึกษา
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

xxxxN5009259
xxxxN5009260
xxxxN5009261
2500757064000000
25007xxxxN5010
25007xxxxN5011
25007xxxxN5012

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมจัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2500761044000000
25007xxxxN5013

ผลผลิตย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สกพ.
สกพ.(สก.)
บช.ศ.
กมค. (อยู่ระหว่างเจ้าภาพ
กาหนดกิจกรรมย่อย)
บช.ก.(บก.ปปป.)
จต.
จต.

กิจกรรมย่อย พัฒนากลไกการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

xxxxN5013262

จต.

กิจกรรมย่อย เพื่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

xxxxN5013263

จต.

25007xxxxN5014

บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รหัสงบประมาณ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก
ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก ปี 62
ผลผลิตย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุตธิ รรม
ผลผลิตย่อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล
เพื่อรองรับการอานวยความยุตธิ รรมและความมั่นคง
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิตวิ ิทยาศาสตร์
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
กิจกรรมย่อย การจัดทาฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสจู น์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสจู น์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุตธิ รรม

รหัสผลผลิต/กิจกรรม
xxxxN5014158
2500762040000000
25007xxxxN5015

xxxxN5015161
xxxxN5015162
xxxxN5015163
xxxxN5015164
xxxxN5015165
2500765019000000
25007xxxxN5016

เจ้าภาพ
บช.ก.(บก.ปปป.)
บช.ก.(บก.ปปป.)
กมค.
สพฐ.ตร
สพฐ.ตร
สพฐ.ตร
สพฐ.ตร
สพฐ.ตร
สพฐ.ตร
สพฐ.ตร

