
1 จาก 2

ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ
โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ

2500703053000000 สกบ.

กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 25007xxxxN4974 สกบ.

โครงการการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2500703059000000 สยศ.ตร.(ผอ./ผก.)
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 25007xxxxN4975 สยศ.ตร.(ผก.)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2500704049000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxN4976 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxN4977 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2500704050000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxN4978 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์ 2500705048000000 บช.ก.(บก.ปคม.)
กิจกรรม ป้องกัน ปราบปราม ด าเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง 25007xxxxN4979 บช.ก.(บก.ปคม.)
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง 25007xxxxN4980 บช.ก.(บก.ปคม.)
กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี 25007xxxxN4981 บช.ก.(บก.ปคม.)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2500706041000000 บช.ปส.
กิจกรรม จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 25007xxxxN4982 บช.ปส.
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 25007xxxxN4983 บช.ปส.
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 2500706042000000 บช.ปส.
กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 25007xxxxN4984 บช.ปส.
ผลผลิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.

(งป.)
กิจกรรม การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 25007xxxxN4985 บช.ตชด.
กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 25007xxxxN4986 บช.ทท.
กิจกรรม การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 25007xxxxN4987 สตม.
กิจกรรม การด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 25007xxxxN4988 บช.ส.
กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 25007xxxxN4989 บช.ก.(บก.รน.)

กิจกรรม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 25007xxxxN4990 บช.ก.
กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 25007xxxxN4991 บช.ก.(บก.ปปป.)
กิจกรรม การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 25007xxxxN4992 บช.ก.(บก.ปทส.)
กิจกรรม การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 25007xxxxN4993 บช.ปส.
ผลผลิต การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2500712008000000 สยศ.ตร.(ยศ.)/สงป.

(งป.)
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 25007xxxxN4994 สยศ.ตร.(ผก.)/สงป.(งป.)

ผลผลิต การบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.
(งป.)

กิจกรรม การให้บริการสุขภาพ 25007xxxxN4995 รพ.ตร.
กิจกรรม การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 25007xxxxN4996 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 25007xxxxN4997 บช.ศ.
กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 25007xxxxN4998 สทส.
กิจกรรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ 25007xxxxN4999 สพฐ.ตร.
กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 25007xxxxN5000 สบส.
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25007xxxxN5001 สยศ.ตร.(ผอ.)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2500712028000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxN5002 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500720055000000 สตม.
กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 25007xxxxN5003 สตม.
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500720056000000 สตม.
กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 25007xxxxN5004 สตม.
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี EEC ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 2500721057000000 สตม.
กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี EEC 25007xxxxN5005 สตม.
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือเสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ี EEC 2500721058000000 สตม.

หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ
รหัสงบประมาณและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก
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ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ

หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ
รหัสงบประมาณและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก

กิจกรรม จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพ่ือเสริมความเข้มแข็งในพ่ืนท่ี EEC 25007xxxxN5006 สตม.
โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ ส าหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) 2500724078000000 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรม การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ ส าหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) 25007xxxxN5007 รพ.ตร.(นต.)
โครงการการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2500725039000000 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรม การวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 25007xxxxN5008 สยศ.ตร.(วจ.)
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและความม่ันคง 2500725060000000 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรม การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและความม่ันคง 25007xxxxN5009 สยศ.ตร.(วจ.)
โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ 2500757064000000 สกพ.
กิจกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 25007xxxxN5010 สกพ.(สก.)
กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 25007xxxxN5011 บช.ศ.
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 25007xxxxN5012 กมค.
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2500761044000000 บช.ก.(บก.ปปป.)
กิจกรรม จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007xxxxN5013 จต.

กิจกรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007xxxxN5014 บช.ก.(บก.ปปป.)
โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 2500762040000000 กมค.
กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 25007xxxxN5015 สพฐ.ตร


