
ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก  ป 62 รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจาภาพ

โครงการจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ

2500703053000000 สกบ.

กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกัน ปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 25007xxxxN4974 สกบ.

     ผลผลิตยอย การจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สกบ.

          กิจกรรมยอย การจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

xxxxN4974112 สกบ.

โครงการการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีสวนรวมของประชาชน 2500703059000000 สยศ.ตร.(ผอ./ผก.)

กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 25007xxxxN4975 สยศ.ตร.(ผก.)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 2500704049000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 25007xxxxN4976 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

         กิจกรรมยอย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต. xxxxN4976100 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 25007xxxxN4977 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

         กิจกรรมยอย การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. xxxxN4977101 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 2500704050000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 25007xxxxN4978 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ จชต. xxxxN4978102 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย 2500705048000000 บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมปองกัน ปราบปราม ดําเนินคดี และแกไขปญหาการคามนุษยและการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ 25007xxxxN4979 บช.ก.(บก.ปคม.)

     ผลผลิตยอย ปองกัน ปราบปราม ดําเนินคดี และแกไขปญหาการคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย การปองกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการคามนุษยและการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ xxxxN4979103 บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย การดําเนินคดีและแกไขปญหาการคามนุษยและการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ xxxxN4979104 บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ 25007xxxxN4980 บช.ก.(บก.ปคม.)

      ผลผลิตยอย เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย  การเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ xxxxN4980105 บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย  การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีและแกไขปญหาการคามนุษยและการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ xxxxN4980106 บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี 25007xxxxN4981 บช.ก.(บก.ปคม.)

     ผลผลิตยอย เสริมสรางความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย การฝกอบรมขาราชการตํารวจในสังกัดใหมีความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี

เกี่ยวกับการคามนุษย

xxxxN4981107 บช.ก.(บก.ปคม.)

โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 2500706041000000 บช.ปส.

กิจกรรมจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 25007xxxxN4982 บช.ปส.

     ผลผลิตยอย การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา บช.ปส.

          กิจกรรมยอย การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา xxxxN4982109 บช.ปส.

กิจกรรมการสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 25007xxxxN4983 บช.ปส.

     ผลผลิตยอย การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา บช.ปส.

          กิจกรรมยอย การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา xxxxN4983108 บช.ปส.

โครงการปราบปรามการคายาเสพติด 2500706042000000 บช.ปส.

กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 25007xxxxN4984 บช.ปส.

     ผลผลิตยอย การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด บช.ปส.

          กิจกรรมยอย การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด xxxxN4984110 บช.ปส.

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผก.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 25007xxxxN4985 บช.ตชด.

     ผลผลิตยอย การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน บช.ตชด.

          กิจกรรมยอย การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน xxxxN4985234 บช.ตชด.

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว 25007xxxxN4986 บช.ทท.

     ผลผลิตยอย การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว บช.ทท.

รหัสงบประมาณ/กิจกรรมของปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก



ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก  ป 62 รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจาภาพ
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          กิจกรรมยอย การออกตรวจสถานที่ทองเที่ยว,โรงแรม xxxxN4986118 บช.ทท.

กิจกรรมการปองกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา 25007xxxxN4987 สตม.

     ผลผลิตยอย การปองกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและคนตางดาวไมพึงปรารถนา สตม.

          กิจกรรมยอย การปองกันและการปราบปรามการลักลอบหนีเขาเมืองและคนตางดาวไมพึงปรารถนา xxxxN4987235 สตม.

กิจกรรมการดําเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 25007xxxxN4988 บช.ส.

     ผลผลิตยอย การดําเนินการเกี่ยวกับงานดําเนินงานกรรมวิธีขาวกรองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและเปนศูนยกลางใน

การบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ สตช.

บช.ส.

          กิจกรรมยอย การสืบหาขาว วิเคราะหขาวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและตางประเทศ xxxxN4988128 บช.ส.

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล 25007xxxxN4989 บช.ก.(บก.รน.)

     ผลผลิตยอย การออกตรวจเพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และรักษาความสงบ

เรียบรอยทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

          กิจกรรมยอย การออกตรวจเพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และรักษาความ

สงบเรียบรอยทางทะเล

xxxxN4989130 บช.ก.(บก.รน.)

     ผลผลิตยอย การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําผิดในเขตนานน้ําและทางทะเล บช.ก.(บก.รน.)

          กิจกรรมยอย การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทําผิดในเขตนานน้ําและทางทะเล xxxxN4989131 บช.ก.(บก.รน.)

กิจกรรมการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 25007xxxxN4990 บช.ก.

     ผลผลิตยอย การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง บช.ก.

          กิจกรรมยอย การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง xxxxN4990132 บช.ก.

กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 25007xxxxN4991 บช.ก.(บก.ปปป.)

     ผลผลิตยอย การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ บช.ก.(บก.ปปป.)

          กิจกรรมยอย การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ xxxxN4991222 บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 25007xxxxN4992 บช.ก.(บก.ปทส.)

     ผลผลิตยอย การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บช.ก.(บก.ปทส.)

          กิจกรรมยอย การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม xxxxN4992133 บช.ก.(บก.ปทส.)

กิจกรรมการปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 25007xxxxN4993 บช.ปส.

     ผลผลิตยอย การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต และผูคายาเสพติด บช.ปส.

          กิจกรรมยอย การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต และผูคายาเสพติด xxxxN4993240 บช.ปส.

ผลผลิตการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 2500712008000000 สยศ.ตร.(ยศ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 25007xxxxN4994 สยศ.ตร.(ผก.)/สงป.(งป.)

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการใหบริการสุขภาพ 25007xxxxN4995 รพ.ตร.

     ผลผลิตยอย การใหบริการสุขภาพ รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจรักษาทางการแพทย xxxxN4995218 รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย การสรางเสริมสุขภาพ xxxxN4995219 รพ.ตร.

     ผลผลิตยอย ผลิตพยาบาลและผูชวยพยาบาลและการจัดการเรียนการสอน รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย ผลิตพยาบาลและผูชวยพยาบาล xxxxN4995220 รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย การฝกอบรมความรูดานการใหบริการสุขภาพในหลักสูตรตางๆ xxxxN4995221 รพ.ตร.

     ผลผลิตยอย การตรวจรักษาผูปวยเอดสและการปองกันการติดเชื้อเอดส รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจรักษาผูปวยเอดสและการปองกันการติดเชื้อเอดส xxxxN4995241 รพ.ตร.

กิจกรรมการตรวจพิสูจนดานนิติเวช 25007xxxxN4996 รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนศพ รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจชันสูตรศพ xxxxN4996180 รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจรางกายเกี่ยวกับคดี xxxxN4996182 รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การถายภาพทางการแพทย xxxxN4996183 รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนทางพิษวิทยา รพ.ตร.(นต.)

          กิจรรมยอย การวิเคราะหสารพิษ xxxxN4996184 รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจวิเคราะหยาเสพติด xxxxN4996185 รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจแอลกอฮอล xxxxN4996186 รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร รพ.ตร.(นต.)

          กิจรรมยอย การตรวจหมูเลือดศพและผูตองสงสัย xxxxN4996187 รพ.ตร.(นต.)

          กิจรรมยอย การตรวจหาอสุจิและสวนประกอบของอสุจิ xxxxN4996188 รพ.ตร.(นต.)
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          กิจรรมยอย การตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง xxxxN4996189 รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจอายุบุคคล xxxxN4996191 รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจผูตองหา/ผูตองสงสัย xxxxN4996192 รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจสอบบุคคลสูญหาย xxxxN4996193 รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมการผลิตและฝกอบรมตํารวจ 25007xxxxN4997 บช.ศ.

     ผลผลิตยอย การสรรหาและคัดเลือกขาราชการตํารวจ บช.ศ.

          กิจกรรมยอย การสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาเปนขาราชการตํารวจ xxxxN4997194 บช.ศ.

     ผลผลิตยอย การผลิตและฝกอบรมตํารวจ บช.ศ.

          กิจกรรมยอย การผลิตและฝกอบรมตํารวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) xxxxN4997195 บช.ศ.

          กิจกรรมยอย การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา xxxxN4997196 บช.ศ.

กิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25007xxxxN4998 สทส.

     ผลผลิตยอย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สทส.

          กิจกรรมยอย การสนับสนุนทางเทคโนโลยี xxxxN4998197 สทส.

          กิจกรรมยอย ดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซด xxxxN4998198 สทส.

          กิจกรรมยอย การใหบริการดานการสื่อสาร xxxxN4998199 สทส.

          กิจกรรมยอย การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ xxxxN4998200 สทส.

กิจกรรมการตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการดานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ 25007xxxxN4999 สพฐ.ตร.

     ผลผลิตยอย ฝายอํานวยการ(ตรวจพิสูจนหลักฐาน) สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย ฝายอํานวยการ(ตรวจพิสูจนหลักฐาน) xxxxN4999201 สพฐ.ตร.

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจสถานที่เกิดเหตุ xxxxN4999202 สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจเอกสาร xxxxN4999203 สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน xxxxN4999204 สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจทางเคมีและฟสิกส xxxxN4999205 สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจยาเสพติด xxxxN4999206 สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจลายนิ้วมือแฝง xxxxN4999207 สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ xxxxN4999208 สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร xxxxN4999209 สพฐ.ตร.

     ผลผลิตยอย การตรวจทางวิทยาการตํารวจ สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจดานทะเบียนประวัติอาชญากร xxxxN4999210 สพฐ.ตร.

กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน 25007xxxxN5000 สบส.

     ผลผลิตยอย การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน สบส.

          กิจกรรมยอย การพัฒนาและฝกอบรมพนักงานสอบสวน xxxxN5000211 สบส.

     ผลผลิตยอย การสนับสนุนดานวิชาการกฎหมาย สบส.

          กิจกรรมยอย การใหคําปรึกษาแนะนําและตอบขอหารือดานกฎหมาย xxxxN5000212 สบส.

          กิจกรรมยอย การพัฒนาดานกฎหมาย xxxxN5000213 สบส.

กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 25007xxxxN5001 สยศ.ตร.(ผอ.)

     ผลผลิตยอย การปองกันอาชญกรรม สยศ.ตร.(ผอ.)

          กิจกรรมยอย งานสายตรวจปองกันอาชญากรรม xxxxN5001214 สยศ.ตร.(ผอ.)

          กิจกรรมยอย การตั้งจุดตรวจจุดสกัด xxxxN5001215 สยศ.ตร.(ผอ.)

     ผลผลิตยอย การปราบปรามอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)

          กิจกรรมยอย การสืบสวนจับกุม xxxxN5001216 สยศ.ตร.(ผอ.)

          กิจกรรมยอย การตรวจคน xxxxN5001217 สยศ.ตร.(ผอ.)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 2500712028000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต 25007xxxxN5002 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การปองกันการกอความไมสงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การฝกอบรม (ฝกยุทธวิธีตํารวจ) xxxxN5002134 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเสนทางหลัก (รปภ.เขตเมือง) xxxxN5002135 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การปราบปรามการกอความไมสงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การปดลอมตรวจคนติดตามจับกุมเปาหมาย/ผูกระทําความผิดคดีความมั่นคง xxxxN5002136 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
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          กิจกรรมยอย การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง xxxxN5002137 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การดําเนินการดานกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการขาวสาร (IO) ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธการฝกอบรมประชาชนการจัดการดานการมีสวนรวมของประชาชน 

และการปฏิบัติการขาวสาร (IO)

xxxxN5002138 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การบริหาร ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การบริหารจัดการ ดานการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต xxxxN5002139 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500720055000000 สตม.

กิจกรรมพัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 25007xxxxN5003 สตม.

     ผลผลิตยอย พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สตม.

          กิจกรรม พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ xxxxN5003236 สตม.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500720056000000 สตม.

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 25007xxxxN5004 สตม.

      ผลผลิตยอย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สตม.

          กิจกรรมยอย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ xxxxN5004140 สตม.

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ EEC ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน 2500721057000000 สตม.

กิจกรรมพัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC 25007xxxxN5005 สตม.

     ผลผลิตยอย พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC สตม.

          กิจกรรม พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC xxxxN5005237 สตม.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC 2500721058000000 สตม.

กิจกรรมจัดหาครุภัณฑและระบบการบริการเพื่อเสริมความเขมแข็งในพื้นที่ EEC 25007xxxxN5006 สตม.

     ผลผลิตยอย จัดหาครุภัณฑและระบบการบริการ เพื่อเสริมความเขมแข็งในพื้นที่ EEC สตม.

          กิจกรรมยอย จัดหาครุภัณฑและระบบการบริการ เพื่อเสริมความเขมแข็งในพื้นที่ EEC xxxxN5006238 สตม.

     ผลผลิตยอย จัดหารถเคลื่อนที่ใหบริการคนตางดาวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเขมแข็งในพื้นที่ EEC สตม.

          กิจกรรมยอย จัดหารถเคลื่อนที่ใหบริการคนตางดาวและประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเขมแข็งในพื้นที่ 

EEC

xxxxN5006239 สตม.

โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล ดีเอ็นเอ สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS) 2500724078000000 รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมการจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล ดีเอ็นเอ สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS) 25007xxxxN5007 รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลดีเอ็นเอ สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS) รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลดีเอ็นเอ สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS) xxxxN5007242 รพ.ตร.(นต.)

โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 2500725039000000 สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 25007xxxxN5008 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนา Distance Training Model อิงสมรรถนะดานเทคนิคยุทธวิธี : การฝกอบรมสําหรับหัวหนางาน

ปองกันปราบปราม 159 สถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การฝกอบรมสําหรับหัวหนางานปองกันปราบปราม 159 สถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 5 เพื่อ

ความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ

xxxxN5008243 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การจัดการความรูงานสืบสวนที่เปน Best Practice ของสุดยอดนักสืบยุค 4.0 สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย สัมภาษณเชิงลึก ขาราชการตํารวจที่มีความรู ประสบการณดานการสืบสวน จํานวน 14 คน , อดีตนักสืบ

ที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ จํานวน 2 คน , เจาหนาที่ FBI จํานวน 2 คน และกิจกรรมถอดบทเรียน จํานวน 18 คน

xxxxN5008244 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนาระบบความจริงเสมือนสําหรับการตรวจและจําลองสถานที่เกิดเหตุคดี สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การพัฒนาระบบความจริงเสมือนสําหรับการตรวจและจําลองสถานที่เกิดเหตุคดี xxxxN5008245 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนาระบบรูจําใบหนาคนรายโดยใชเครือขายเรียนรูลึก สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การพัฒนาระบบรูจําใบหนาคนรายโดยใชเครือขายเรียนรูลึก xxxxN5008246 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎลายนิ้วมือแฝงบนดานเหนียวของเทปกาวโดยใชเจนเชี่ยวไวโอเลตชนิดตางๆ สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎลายนิ้วมือแฝงบนดานเหนียวของเทปกาวโดยใชเจนเชี่ยวไวโอเลตที่

แตกตางกัน 3 ชนิด

xxxxN5008247 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย จัดทําคูมือแผนตนฉบับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแผนบังคับใชกฎหมาย xxxxN5008248 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนาบทบาทของเจาหนาที่ตํารวจในการสงเสริมการรูเทาทันสื่อของประชาชน สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย  รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจาหนาที่ตํารวจในการสงเสริมการรูเทาทันสื่อใหแกประชาชน xxxxN5008249 สยศ.ตร.(วจ.)



ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก  ป 62 รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจาภาพ

รหัสงบประมาณ/กิจกรรมของปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก

     ผลผลิตยอย มาตรการปองกันการกระทําผิดซ้ําของบุคคลพนโทษในคดีขมขืนกระทําชําเราในยุค 4.0 สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย มาตรการปองกันการกระทําผิดซ้ําของบุคคลพนโทษในคดีขมขืนกระทําชําเราในยุค 4.0 xxxxN5008250 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย ระบบการสรางความยุติธรรมในการแตงตั้งขาราชการตํารวจระดับสถานีตํารวจ สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย สัมภาษณ หน.สน. ภ.1-9 แบบ บช.น. จํานวน 10 คน , ผูบริหาร จํานวน 10 คน , นักวิชาการตํารวจ 

จํานวน 2 คน และสนทนากลุม จํานวน 6 คน

xxxxN5008251 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การมีสวนรวมของตํารวจในการสงเสริมใหมีความรูกับประชาชน เรื่องการอนุรักษดิน น้ํา และทรัพยากรปาไม 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนําโครงการพระราชดําริมาใชในการดําเนินชีวิต

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การจัดทําคูมือการอนุรักษดิน น้ํา และทรัพยากรปาไม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนอมนํา

โครงการพระราชดําริมาประยุกตเปนแนวทางปฏิบัติ

xxxxN5008252 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปองกันปญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย คูมือการปองกันปญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย xxxxN5008253 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนารูปแบบดําเนินการโครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบ

สังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย คูมือการดําเนินโครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสังคม

รอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

xxxxN5008254 สยศ.ตร.(วจ.)

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง 2500725060000000 สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง 25007xxxxN5009 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การจําแนกลักษณะองคประกอบของระเบิดที่เกิดขึ้นในพี้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตใชเทคนิค Scanning 

Electron Microscope/energy dispersive x ray spectroscopy

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย ศึกษาและวิเคราะหลักษณะธาตุองคประกอบที่สําคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตโดยใชเทคนิคของ SEM/EDX

xxxxN5009255 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจเสพติดใหม (NPS) ในมนุษยเพื่อรับรองการเปนประเทศอุตสาหะกรรม

ทองเที่ยวในศตวรรษที่ 21

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย จัดทําคูมือการตรวจสารเสพติดกลุมใหม (NPS) ในมนุษย xxxxN5009256 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนามาตรฐานการใหบริการของตรวจคนเขาเมืองจังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนามาตรฐานการใหบริการของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

xxxxN5009257 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อรับมือกับคดียาเสพติด สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย ศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด xxxxN5009258 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจในการปราบปรามการคามนุษย สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย ศึกษาระบบบริหารงานกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีคามนุษย xxxxN5009259 สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย ศึกษาปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนคดีคามนุษย xxxxN5009260 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจาหนาที่ตํารวจในการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุ สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจาหนาที่ตํารวจในการคุมครองสิทธิใหแกผูสูงอายุ xxxxN5009261 สยศ.ตร.(วจ.)

โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ 2500757064000000 สกพ.

กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย 25007xxxxN5010 สกพ.(สก.)

กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา 25007xxxxN5011 บช.ศ.

กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 25007xxxxN5012 กมค.

ผลผลิตยอย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ กมค.

กิจกรรมยอย การเพื่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ xxxxN5012264 กมค.

โครงการสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2500761044000000 บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมจัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007xxxxN5013 จต.

     ผลผลิตยอย เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จต.

          กิจกรรมยอย พัฒนากลไกการปองกันปราบปรามการทุจริตและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม xxxxN5013262 จต.

          กิจกรรมยอย เพื่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ xxxxN5013263 จต.
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กิจกรรมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007xxxxN5014 บช.ก.(บก.ปปป.)

     ผลผลิตยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ บช.ก.(บก.ปปป.)

          กิจกรรมยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ xxxxN5014158 บช.ก.(บก.ปปป.)

โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 2500762040000000 กมค.

กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 25007xxxxN5015 สพฐ.ตร

     ผลผลิตยอย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลดานนิติวิทยาศาสตรใหเปนระบบมาตรฐานสากล

เพื่อรองรับการอํานวยความยุติธรรมและความมั่นคง

สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การพัฒนาระบบโครงการเครือขายบูรณาการฐานขอมูลนิติวิทยาศาสตร xxxxN5015161 สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การพัฒนาระบบโครงการเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลดีเอ็นเอ xxxxN5015162 สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การจัดทําฐานขอมูลดีเอ็นเอ xxxxN5015163 สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล xxxxN5015164 สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การตรวจพิสูจนเปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝามือ xxxxN5015165 สพฐ.ตร

รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 2500765019000000

กิจกรรมการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 25007xxxxN5016
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