1 จาก 2

หนวยงานเจาภาพผลผลิต/โครงการ
รหัสงบประมาณและกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก
ผลผลิต/ ผลผลิตยอย /กิจกรรมยอย
โครงการจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการปองกัน ปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โครงการการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีสวนรวมของประชาชน
กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษย
กิจกรรม ปองกัน ปราบปราม ดําเนินคดี และแกไขปญหาการคามนุษยและการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ
กิจกรรม เสริมสรางความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี
โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด
กิจกรรม จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
กิจกรรม การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
โครงการปราบปรามการคายาเสพติด
กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด
ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ
กิจกรรม การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว
กิจกรรม การปองกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขาเมืองและคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา
กิจกรรม การดําเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ
กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล
กิจกรรม การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง
กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
กิจกรรม การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กิจกรรม การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด
ผลผลิต การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
ผลผลิต การบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
กิจกรรม การใหบริการสุขภาพ
กิจกรรม การตรวจพิสูจนดานนิติเวช
กิจกรรม การผลิตและฝกอบรมตํารวจ
กิจกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรม การตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการดานนิติวิทยาศาสตรตํารวจ
กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน
กิจกรรม การบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ EEC ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน
กิจกรรม พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ EEC
กิจกรรม จัดหาครุภัณฑและระบบการบริการเพื่อเสริมความเขมแข็งในพื่นที่ EEC
โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล ดีเอ็นเอ สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS)
กิจกรรม การจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล ดีเอ็นเอ สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS)
โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กิจกรรม การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

รหัสผลผลิต/กิจกรรม
2500703053000000
25007xxxxN4974
2500703059000000
25007xxxxN4975
2500704049000000
25007xxxxN4976
25007xxxxN4977
2500704050000000
25007xxxxN4978
2500705048000000
25007xxxxN4979
25007xxxxN4980
25007xxxxN4981
2500706041000000
25007xxxxN4982
25007xxxxN4983
2500706042000000
25007xxxxN4984
2500712002000000
25007xxxxN4985
25007xxxxN4986
25007xxxxN4987
25007xxxxN4988
25007xxxxN4989
25007xxxxN4990
25007xxxxN4991
25007xxxxN4992
25007xxxxN4993
2500712008000000
25007xxxxN4994
2500712025000000
25007xxxxN4995
25007xxxxN4996
25007xxxxN4997
25007xxxxN4998
25007xxxxN4999
25007xxxxN5000
25007xxxxN5001
2500712028000000
25007xxxxN5002
2500720055000000
25007xxxxN5003
2500720056000000
25007xxxxN5004
2500721057000000
25007xxxxN5005
2500721058000000
25007xxxxN5006
2500724078000000
25007xxxxN5007
2500725039000000
25007xxxxN5008

เจาภาพ
สกบ.
สกบ.
สยศ.ตร.(ผอ./ผก.)
สยศ.ตร.(ผก.)
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.)
บช.ก.(บก.ปคม.)
บช.ก.(บก.ปคม.)
บช.ก.(บก.ปคม.)
บช.ก.(บก.ปคม.)
บช.ปส.
บช.ปส.
บช.ปส.
บช.ปส.
บช.ปส.
สยศ.ตร.(ผก.)/สงป.(งป.)
บช.ตชด.
บช.ทท.
สตม.
บช.ส.
บช.ก.(บก.รน.)
บช.ก.
บช.ก.(บก.ปปป.)
บช.ก.(บก.ปทส.)
บช.ปส.
สยศ.ตร.(ยศ.)/สงป.(งป.)
สยศ.ตร.(ผก.)/สงป.(งป.)
สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)
รพ.ตร.
รพ.ตร.(นต.)
บช.ศ.
สทส.
สพฐ.ตร.
สบส.
สยศ.ตร.(ผอ.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
สตม.
รพ.ตร.(นต.)
รพ.ตร.(นต.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)

2 จาก 2

หนวยงานเจาภาพผลผลิต/โครงการ
รหัสงบประมาณและกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก
ผลผลิต/ ผลผลิตยอย /กิจกรรมยอย
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
กิจกรรม การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ
กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย
กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย
กิจกรรมยอย การเพื่มประสิทิภาพระบบงานสายตรวจ
โครงการสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม จัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม

รหัสผลผลิต/กิจกรรม
2500725060000000
25007xxxxN5009
2500757064000000
25007xxxxN5010
25007xxxxN5011
25007xxxxN5012
xxxxN5012264
2500761044000000
25007xxxxN5013
25007xxxxN5014
2500762040000000
25007xxxxN5015

เจาภาพ
สยศ.ตร.(วจ.)
สยศ.ตร.(วจ.)
สกพ.
สกพ.(สก.)
บช.ศ.
กมค.
กมค.
บช.ก.(บก.ปปป.)
จต.
บช.ก.(บก.ปปป.)
กมค.
สพฐ.ตร

