
หนา 1 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ
เกณฑ

การปน
สวน

เจาภาพ

โครงการสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

2500761044000000 จัดเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคปกครอง

สวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐ

แหง บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมจัดฝกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25007xxxxN5013 ไดรับความรูดานคุณธรรมจริยธรรม การปองกัน

และปราบปรามการทุจริต

คน 100% จต.

     ผลผลิตยอย เพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไดรับความรูดานคุณธรรมจริยธรรม การปองกัน
และปราบปรามการทุจริต

คน 100% จต.

          กิจกรรมยอย พัฒนากลไกการปองกันปราบปรามการทุจริต

และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

xxxxN5013262 ขาราชการมีความตระหนักรูในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจริต มี

จิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวาง

ประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม

คน 50% จต.

          กิจกรรมยอย เพื่มประสิทธิภาพในการดําเนินคดีเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

xxxxN5013263 ขาราชการตํารวจมีความรูเกี่ยวกับการสืบสวน 
สอบสวน คดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คน 50% จต.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 2 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

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

กิจกรรมการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 25007xxxxN4990 ผลการดําเนินคดีอาชญกรรมเฉพาะทาง คดี 100% บช.ก.

     ผลผลิตยอย การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง ผลการดําเนินคดีอาชญกรรมเฉพาะทาง คดี 100% บช.ก.

          กิจกรรมยอย การปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง xxxxN4990132 ผลการดําเนินคดีอาชญกรรมเฉพาะทาง คดี 100% บช.ก.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 3 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ 2500757064000000 สกพ.

กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใชกฎหมาย 25007xxxxN5012 จํานวนจุดตรวจ

ประจําของสายตรวจ

จุด 100% กมค.

ผลผลิตยอย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ จํานวนจุดตรวจ

ประจําของสายตรวจ

จุด 100% กมค.

กิจกรรมยอย การเพื่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ xxxxN5012264 จํานวนจุดตรวจ

ประจําของสายตรวจ

จุด 100% กมค.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



4 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน 25007xxxxN4985 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ

ตํารวจตระเวนชายแดนในการเฝาระวังแกไขปญหา

สถานการณเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หมูบาน

เปาหมาย ที่ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหา

สถานการณชายแดนเพื่อความสงบเรียบรอยและความ

มั่นคงของรัฐไมนอยกวา 4,500 หมูบาน

หมูบาน 100% บช.ตชด.

     ผลผลิตยอย การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ

ตํารวจตระเวนชายแดนในการเฝาระวังแกไขปญหา

สถานการณเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หมูบาน

เปาหมาย ที่ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหา

สถานการณชายแดนเพื่อความสงบเรียบรอยและความ

มั่นคงของรัฐไมนอยกวา 4,500 หมูบาน

หมูบาน 100% บช.ตชด.

          กิจกรรมยอย การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน xxxxN4985234 ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ

ตํารวจตระเวนชายแดนในการเฝาระวังแกไขปญหา

สถานการณเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หมูบาน

เปาหมาย ที่ดําเนินกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหา

สถานการณชายแดนเพื่อความสงบเรียบรอยและความ

มั่นคงของรัฐไมนอยกวา 4,500 หมูบาน

หมูบาน 100% บช.ตชด.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



5 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแกนักทองเที่ยว 25007xxxxN4986 จํานวนการออกตรวจสถานที่

ทองเที่ยวและใหบริการแกนักทองเที่ยว

ครั้ง/ป 100% บช.ทท.

     ผลผลิตยอย การรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก

นักทองเที่ยว

จํานวนการออกตรวจสถานที่

ทองเที่ยวและใหบริการแกนักทองเที่ยว

ครั้ง/ป 100% บช.ทท.

          กิจกรรมยอย การออกตรวจสถานที่ทองเที่ยว,โรงแรม xxxxN4986118 จํานวนการออกตรวจสถานที่

ทองเที่ยวและใหบริการแกนักทองเที่ยว

ครั้ง/ป 100% บช.ทท.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



6 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การ

ปนสวน

เจาภาพ

โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 2500706041000000 บช.ปส.

กิจกรรมจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 25007xxxxN4982 เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาที่

เขารวมโครงการ

แหง 100% บช.ปส.

     ผลผลิตยอย การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาที่

เขารวมโครงการ

แหง 100% บช.ปส.

          กิจกรรมยอย การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา xxxxN4982109 เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันการศึกษาที่

เขารวมโครงการ

แหง 100% บช.ปส.

กิจกรรมการสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียน

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

25007xxxxN4983 ใหการสนับสนุนการปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

ครั้ง 100% บช.ปส.

     ผลผลิตยอย การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

ใหการสนับสนุนการปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

ครั้ง 100% บช.ปส.

          กิจกรรมยอย การสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

xxxxN4983108 ใหการสนับสนุนการปองกันยาเสพติดใน

สถานศึกษา

ครั้ง 100% บช.ปส.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



7 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการปราบปรามการคายาเสพติด 2500706042000000 บช.ปส.

กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 25007xxxxN4984 ใหการสนับสนุน การปราบปราม,การผลิต,การคา

และการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ

ราย 100% บช.ปส.

     ผลผลิตยอย การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคา

ยาเสพติด

ใหการสนับสนุน การปราบปราม,การผลิต,การคา

และการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ

ราย 100% บช.ปส.

          กิจกรรมยอย การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต 

การคายาเสพติด

xxxxN4984110 ใหการสนับสนุน การปราบปราม,การผลิต,การคา

และการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดรายสําคัญ

ราย 100% บช.ปส.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



8 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ
เกณฑ

การปน
สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายาเสพติด 25007xxxxN4993 ใหการสนับสนุนการดําเนินคดีกับผูกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขอหาครอบครองขึ้นไป

ราย 100% บช.ปส.

     ผลผลิตยอย การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต และผูคายา
เสพติด

ใหการสนับสนุนการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขอหาครอบครองขึ้นไป

ราย 100% บช.ปส.

          กิจกรรมยอย การปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิต และ
ผูคายาเสพติด

xxxxN4993240 ใหการสนับสนุนการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขอหาครอบครองขึ้นไป

ราย 100% บช.ปส.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



9 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ
หนวย

นับ

เกณฑ

การ

ปน

สวน

เจาภาพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการ

ดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

2500704049000000 จํานวนเหตุการณความมั่นคงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต

ครั้ง ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต

25007xxxxN4976 จํานวนเหตุการณความมั่นคงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต

ครั้ง 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

 จชต.

จํานวนเหตุการณความมั่นคงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต

ครั้ง 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

         กิจกรรมยอย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใน

พื้นที่ จชต.

xxxxN4976100 จํานวนเหตุการณความมั่นคงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต

ครั้ง 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต

25007xxxxN4977 การนําคดีความมั่นคงเขาสูชั้นอัยการ คดี 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงใน

พื้นที่ จชต.

การนําคดีความมั่นคงเขาสูชั้นอัยการ คดี 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

         กิจกรรมยอย การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความ

มั่นคงในพื้นที่ จชต.

xxxxN4977101 การนําคดีความมั่นคงเขาสูชั้นอัยการ คดี 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



10 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การ

ปนสวน

เจาภาพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

2500704050000000 จํานวนการเสียชีวิตของจนท.และ

ประชาชนจากเหตุการณความมั่นคงฯ

คน ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

25007xxxxN4978 จํานวนการเสียชีวิตของจนท.และประชาชน

จากเหตุการณความมั่นคงฯ

คน 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ 

จชต.

จํานวนการเสียชีวิตของจนท.และประชาชน

จากเหตุการณความมั่นคงฯ

คน 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ตํารวจ จชต.

xxxxN4978102 จํานวนการเสียชีวิตของจนท.และประชาชน

จากเหตุการณความมั่นคงฯ

คน 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



11 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความ

ไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

2500712028000000 จํานวนการเกิดเหตุการณ ครั้ง ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความ

ไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

25007xxxxN5002 จํานวนการเกิดเหตุการณ ครั้ง 100% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การปองกันการกอความไมสงบ จํานวนการเกิดเหตุการณ ครั้ง 30% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การฝกอบรม (ฝกยุทธวิธีตํารวจ) xxxxN5002134 จํานวนการจัดโครงการฝกอบรม ครั้ง 1.5% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษา

ความปลอดภัยเสนทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)

xxxxN5002135 จํานวนการตั้งจุดตรวจ ครั้ง 28.5% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การปราบปรามการกอความไมสงบ จํานวนการจับกุมคนรายตาม

หมายจับคดีความมั่นคง (ป.วิ

อาญา)

หมาย 25% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การปดลอมตรวจคนติดตามจับกุม

เปาหมาย/ผูกระทําความผิดคดีความมั่นคง

xxxxN5002136 จํานวนการปดลอมตรวจคนตาม

หมายจับ คดีรูตัวผูกระทําผิด

เปรียบเทียบกับปเกา

คดี 12.5% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง xxxxN5002137 จํานวนการสืบสวนสอบสวนคดี

ความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

จํานวนคดี 12.5% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การดําเนินการดานกิจการพลเรือนและ

การปฏิบัติการขาวสาร (IO)

จํานวนพบปะเยี่ยมเยียนผูนํา

ศาสนา ผูนําหมูบาน เยี่ยมมัสยิด, 

เยี่ยมคร,ู เยี่ยมกลุมเสี่ยงและผูเคย

ถูกจับตามพรก.

ครั้ง 5.0% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ

การฝกอบรมประชาชนการจัดการดานการมีสวนรวมของ

ประชาชน และการปฏิบัติการขาวสาร (IO)

xxxxN5002138 จํานวนพบปะเยี่ยมเยียนผูนํา

ศาสนา ผูนําหมูบาน เยี่ยมมัสยิด, 

เยี่ยมคร,ู เยี่ยมกลุมเสี่ยงและผูเคย

ถูกจับตามพรก.

ครั้ง 5.0% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตยอย การบริหาร จํานวนครั้งในการบริหารจัดการ ครั้ง 40.0% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

          กิจกรรมยอย การบริหารจัดการ ดานการควบคุม

สถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

xxxxN5002139 จํานวนครั้งในการบริหารจัดการ ครั้ง 40.0% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 12 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และ

บริการประชาชน

2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการผลิตและฝกอบรมตํารวจ 25007xxxxN4997 ผลิตและฝกอบรมตํารวจ 100% บช.ศ.

     ผลผลิตยอย การสรรหาและคัดเลือกขาราชการตํารวจ สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาเปน

ขาราชการตํารวจ

คน 7% บช.ศ.

          กิจกรรมยอย การสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาเปน

ขาราชการตํารวจ

xxxxN4997194 สรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาเปน

ขาราชการตํารวจ

คน 7% บช.ศ.

     ผลผลิตยอย การผลิตและฝกอบรมตํารวจ ผลิตและฝกอบรมตํารวจ จํานวนชั่วโมง

คนการฝกอบรม

93% บช.ศ.

          กิจกรรมยอย การผลิตและฝกอบรมตํารวจ (พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล)

xxxxN4997195 ผลิตและฝกอบรมขาราชการตํารวจ จํานวนชั่วโมง

คนการฝกอบรม

87% บช.ศ.

          กิจกรรมยอย การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา xxxxN4997196 ควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เรื่อง 6% บช.ศ.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 13 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการดําเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความมั่นคง

ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

25007xxxxN4988 จํานวนขาวกรองที่

ถูกตอง รวดเร็วทันตอ

เหตุการณ

เรื่อง 100% บช.ส.

     ผลผลิตยอย การดําเนินการเกี่ยวกับงานดําเนินงานกรรมวิธีขาว

กรองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและเปนศูนยกลางในการบูรณาการ

 การปฏิบัติตามยุทธศาสตรความมั่นคงแหงชาติ สตช.

จํานวนขาวกรองที่

ถูกตอง รวดเร็วทันตอ

เหตุการณ

เรื่อง 100% บช.ส.

          กิจกรรมยอย การสืบหาขาว วิเคราะหขาวกรองเพื่อความ

มั่นคงของรัฐทั้งในและตางประเทศ

จํานวนขาวกรองที่

ถูกตอง รวดเร็วทันตอ

เหตุการณ

เรื่อง 100% บช.ส.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



14 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การ

ปน

สวน

เจาภาพ

โครงการจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

2500703053000000 จํานวน

เรื่องที่

ไดรับ

มอบหมาย

เรื่อง สกบ.

กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ

ปองกัน ปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ

25007xxxxN4974 จํานวน

เรื่องที่

ไดรับ

มอบหมาย

เรื่อง 100% สกบ.

     ผลผลิตยอย การจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ

จํานวน

เรื่องที่

ไดรับ

มอบหมาย

เรื่อง 100% สกบ.

          กิจกรรมยอย การจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

xxxxN4974112 จํานวน

เรื่องที่

ไดรับ

มอบหมาย

เรื่อง 100% สกบ.

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ลงชื่อ

(                          )

ระดับ สว. ขึ้นไป

ตรวจแลวถูกตอง



หนา 15 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการปองกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเขา

เมืองและคนตางดาวที่ไมพึงปรารถนา

25007xxxxN4987 ผลการจับกุมการลักลอบหลบหนีเขา

เมืองและการผลักดันสงกลับคนตางดาว

ไมพึงปรารถนาไมนอยกวา 270,000 คน

คน 100% สตม.

     ผลผลิตยอย การปองกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนี

เขาเมืองและคนตางดาวไมพึงปรารถนา

ผลการจับกุมการลักลอบหลบหนีเขา

เมืองและการผลักดันสงกลับคนตางดาว

ไมพึงปรารถนาไมนอยกวา 270,000 คน

คน 100% สตม.

          กิจกรรมยอย การปองกันและการปราบปรามการลักลอบหนี

เขาเมืองและคนตางดาวไมพึงปรารถนา

ผลการจับกุมการลักลอบหลบหนีเขา

เมืองและการผลักดันสงกลับคนตางดาว

ไมพึงปรารถนาไมนอยกวา 270,000 คน

คน 100% สตม.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 16 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ

2500720055000000 จัดหาอาคาร สถานที่ใหมีความพรอม

สําหรับการปฏิบิติงานในพิ้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษ

แหง 100% สตม.

กิจกรรมพัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอม

สําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

25007xxxxN5003 จัดหาอาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับ

การปฏิบิติงานในพิ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แหง 100% สตม.

     ผลผลิตยอย พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

จัดหาอาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับ

การปฏิบิติงานในพิ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แหง 100% สตม.

          กิจกรรม พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

xxxxN5003236 จัดหาอาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับ

การปฏิบิติงานในพิ้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

แหง 100% สตม.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 17 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความ

มั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2500720056000000 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสงงานบริการเพื่อ

เสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คัน 100% สตม.

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความ

มั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

25007xxxxN5004 จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงงานบริการ

เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คัน 100% สตม.

      ผลผลิตยอย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริม

ความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงงานบริการ

เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คัน 100% สตม.

          กิจกรรม พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมี

ความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

xxxxN5003236 จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงงานบริการ

เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

คัน 100% สตม.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 18 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ EEC ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

2500721057000000 จัดหาอาคาร สถานที่ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบิติงานในพิ้นที่

 EEC

แหง 100% สตม.

กิจกรรมพัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความพรอมสําหรับ

การปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC

25007xxxxN5005 จัดหาอาคาร สถานที่ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบิติงานในพิ้นที่

 EEC

แหง 100% สตม.

     ผลผลิตยอย พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC

จัดหาอาคาร สถานที่ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบิติงานในพิ้นที่

 EEC

แหง 100% สตม.

          กิจกรรม พัฒนาหนวยงาน อาคาร สถานที่ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ EEC

xxxxN5005237 จัดหาอาคาร สถานที่ใหมีความ

พรอมสําหรับการปฏิบิติงานในพิ้นที่

 EEC

แหง 100% สตม.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 19 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ
เกณฑ

การปนสวน
เจาภาพ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความ

มั่นคงในพื้นที่ EEC

2500721058000000 จัดหาครุภัณฑและระบบการบริการ

เพื่อเสริมความเขมแข็งในพิ้นที่ EEC

เครื่อง 100% สตม.

กิจกรรมจัดหาครุภัณฑและระบบการบริการเพื่อเสริมความ

เขมแข็งในพื้นที่ EEC

25007xxxxN5006 จัดหาครุภัณฑและระบบการบริการ

เพื่อเสริมความเขมแข็งในพิ้นที่ EEC

เครื่อง 100% สตม.

     ผลผลิตยอย จัดหาครุภัณฑและระบบการบริการเพื่อเสริม

ความเขมแข็งในพื้นที่ EEC

จัดหาครุภัณฑและระบบการบริการ

เพื่อเสริมความเขมแข็งในพิ้นที่ EEC

เครื่อง 50% สตม.

          กิจกรรมยอย จัดหาครุภัณฑและระบบการบริการ เพื่อ

เสริมความเขมแข็งในพื้นที่ EEC

xxxxN5006238 โครงการชองตรวจผานแดนอัตโนมัติ 

(Automatic Channel)

เครื่อง 50% สตม.

     ผลผลิตยอย จัดหารถเคลื่อนที่ใหบริการคนตางดาวและ

ประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเขมแข็งในพื้นที่ 

EEC

โครงการรถเคลื่อนที่ใหบริการคน

ตางดาวและประชาชน (Mobile 

Service)

คัน 50% สตม.

          กิจกรรมยอย จัดหารถเคลื่อนที่ใหบริการคนตางดาว

และประชาชน (Mobile Service) เพื่อเสริมความเขมแข็งใน

พื้นที่ EEC

xxxxN5006239 โครงการรถเคลื่อนที่ใหบริการคน

ตางดาวและประชาชน (Mobile 

Service)

คัน 50% สตม.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 20 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และ

บริการประชาชน

2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25007xxxxN4998 การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ครั้ง/วัน 100% สทส.

     ผลผลิตยอย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

ครั้ง/วัน 100% สทส.

          กิจกรรมยอย การสนับสนุนทางเทคโนโลยี xxxxN4998197 ตรวจและวิเคราะหใหคําปรึกษากับ

เจาหนาที่ตํารวจและประชาชนเกี่ยวกับการ

ดําเนินคดีทางเทคโนโลยีและฝกอบรมทาง

เทคโนโลยี

ครั้ง/วัน 1.00% สทส.

          กิจกรรมยอย ดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซด xxxxN4998198 การใหบริการทางอินเตอรเน็ต 

(Email,Server,Wifi)

เรื่อง/วัน 0.12% สทส.

          กิจกรรมยอย การใหบริการดานการสื่อสาร xxxxN4998199 การใหบริการดานการสื่อสาร ครั้ง/วัน 26.11% สทส.

          กิจกรรมยอย การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ xxxxN4998200 จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบ POLIS เครื่อง 72.77% สทส.

เพิ�มหนังสือกําหนด 18 ด้านจากกรมบัญชีกลาง

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 21 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และ

บริการประชาชน

2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการดานนิติ

วิทยาศาสตรตํารวจ

25007xxxxN4999 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 100% สพฐ.ตร.

     ผลผลิตยอย ฝายอํานวยการ(ตรวจพิสูจนหลักฐาน) จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย ฝายอํานวยการ(ตรวจพิสูจนหลักฐาน) xxxxN4999201 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 80% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจสถานที่เกิดเหตุ xxxxN4999202 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจเอกสาร xxxxN4999203 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน xxxxN4999204 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจทางเคมีและฟสิกส xxxxN4999205 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจยาเสพติด xxxxN4999206 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจลายนิ้วมือแฝง xxxxN4999207 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ xxxxN4999208 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจพิสูจนอาชญากรรม

คอมพิวเตอร

xxxxN4999209 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% สพฐ.ตร.

     ผลผลิตยอย การตรวจทางวิทยาการตํารวจ จํานวนประชาชนมาใชบริการ ณ

 กองทะเบียนประวัติอาชญากร

ราย 10% สพฐ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจดานทะเบียนประวัติอาชญากร xxxxN4999210 จํานวนประชาชนมาใชบริการ ณ

 กองทะเบียนประวัติอาชญากร

ราย 10% สพฐ.ตร.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 22 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 2500762040000000 จํานวนฐานขอมูลนิติวิทยาศาสตรที่เขาสู

ระบบทั้งหมด

เรื่อง กมค.

กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 25007xxxxN5015 จํานวนฐานขอมูลนิติวิทยาศาสตรที่เขาสู

ระบบทั้งหมด

เรื่อง 100% สพฐ.ตร

     ผลผลิตยอย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูลและ

เชื่อมโยงขอมูลดานนิติวิทยาศาสตรใหเปนระบบมาตรฐานสากลเพื่อ

รองรับการอํานวยความยุติธรรมและความมั่นคง

จํานวนฐานขอมูลนิติวิทยาศาสตรที่เขาสู

ระบบทั้งหมด

เรื่อง 100% สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การพัฒนาระบบโครงการเครือขายบูรณาการ

ฐานขอมูลนิติวิทยาศาสตร

xxxxN5015161 จํานวนฐานขอมูลที่บันทึก เรื่อง 20% สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การพัฒนาระบบโครงการเครือขายเชื่อมโยง

ฐานขอมูลดีเอ็นเอ

xxxxN5015162 จํานวนการเชื่อมโยงฐานขอมูลดีเอ็นเอ เรื่อง 20% สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การจัดทําฐานขอมูลดีเอ็นเอ xxxxN5015163 จํานวนดีเอ็นเอโปรไฟลที่บันทึกลงฐานขอมูล ระเบียน 20% สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การตรวจพิสูจนลายนิ้วมือแฝงตามระบบ

มาตรฐานสากล

xxxxN5015164 จํานวนรอยลายนิ้วมือแฝงที่สามารถตรวจ

เก็บได

ระเบียน 20% สพฐ.ตร

          กิจกรรมยอย การตรวจพิสูจนเปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝามือ xxxxN5015165 จํานวนฐานขอมูลพิมพมือที่บันทึกลงระบบ ระเบียน 20% สพฐ.ตร

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 23 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม และ

บริการประชาชน

2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการใหบริการสุขภาพ 25007xxxxN4995 จํานวนผูมารับบริการสุขภาพ ราย 100% รพ.ตร.

     ผลผลิตยอย การใหบริการสุขภาพ จํานวนผูมารับบริการสุขภาพ ราย 94% รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจรักษาทางการแพทย xxxxN4995218 จํานวนผูมารับบริการสุขภาพ ราย 79% รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย การสรางเสริมสุขภาพ xxxxN4995219 จํานวนผูมารับบริการสุขภาพ ราย 15% รพ.ตร.

     ผลผลิตยอย ผลิตพยาบาลและผูชวยพยาบาลและการจัดการ

เรียนการสอน

นักศึกษาพยาบาลตํารวจและ

นักเรียนผูชวยพยาบาลที่ผานหลักสูตร

ราย 0.2% รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย ผลิตพยาบาลและผูชวยพยาบาล xxxxN4995220 นักศึกษาพยาบาลตํารวจและ

นักเรียนผูชวยพยาบาลที่ผานหลักสูตร

ราย 0.1% รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย การฝกอบรมความรูดานการใหบริการ

สุขภาพในหลักสูตรตางๆ

xxxxN4995221 บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลตํารวจม

ราเขารวมโตรงการ

ราย 0.1% รพ.ตร.

     ผลผลิตยอย การตรวจรักษาผูปวยเอดสและการปองกันการ

ติดเชื้อเอดส

จํานวนผูเขารวมโครงการ 5.8% รพ.ตร.

          กิจกรรมยอย การตรวจรักษาผูปวยเอดสและการปองกัน

การติดเชื้อเอดส

xxxxN4995241 จํานวนผูเขารวมโครงการ ราย 5.8% รพ.ตร.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 24 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรม

ยอย
รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 

และบริการประชาชน

2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการตรวจพิสูจนดานนิติเวช 25007xxxxN4996 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 100% รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนศพ จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 60% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจชันสูตรศพ xxxxN4996180 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 55% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจรางกายเกี่ยวกับคดี xxxxN4996182 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 1% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การถายภาพทางการแพทย xxxxN4996183 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 4% รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนทางพิษวิทยา จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 20% รพ.ตร.(นต.)

          กิจรรมยอย การวิเคราะหสารพิษ xxxxN4996184 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 8% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจวิเคราะหยาเสพติด xxxxN4996185 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 10% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจแอลกอฮอล xxxxN4996186 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 2% รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 15% รพ.ตร.(นต.)

          กิจรรมยอย การตรวจหมูเลือดศพและผูตองสงสัย xxxxN4996187 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 5% รพ.ตร.(นต.)

          กิจรรมยอย การตรวจหาอสุจิและสวนประกอบ

ของอสุจิ

xxxxN4996188 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 3% รพ.ตร.(นต.)

          กิจรรมยอย การตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง xxxxN4996189 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 7% รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 5% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจอายุบุคคล xxxxN4996191 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 2% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจผูตองหา/ผูตองสงสัย xxxxN4996192 จํานวนผูตองหา/ผูตองสงสัย

ที่มารับการตรวจ

เรื่อง 1% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การตรวจสอบบุคคลสูญหาย xxxxN4996193 จํานวนเรื่องที่ไดรับมอบหมาย เรื่อง 2% รพ.ตร.(นต.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 25 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ
เกณฑ

การปนสวน
เจาภาพ

โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล ดีเอ็นเอ 

สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS)

2500724078000000 ระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล

ดีเอ็นเอสําหรับหองปฏิบัติการ 

ระบบ รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมการจัดเก็บและจัดการฐานขอมูล ดีเอ็นเอ สําหรับ

หองปฏิบัติการ (LIMS)

25007xxxxN5007 ระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลดี

เอ็นเอสําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS)

ระบบ 100% รพ.ตร.(นต.)

     ผลผลิตยอย การจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลดีเอ็นเอ 

สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS)

ระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลดี

เอ็นเอสําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS)

ระบบ 100% รพ.ตร.(นต.)

          กิจกรรมยอย การจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลดี

เอ็นเอ สําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS)

xxxxN5007242 ระบบจัดเก็บและจัดการฐานขอมูลดี

เอ็นเอสําหรับหองปฏิบัติการ (LIMS)

ระบบ 100% รพ.ตร.(นต.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



26 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการ

กระทําความผิดคามนุษย

2500705048000000 การดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยและ

คดีที่เกี่ยวของ

คดี บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมปองกัน ปราบปราม ดําเนินคดี และแกไขปญหาการคา

มนุษยและการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ

25007xxxxN4979 ผลการจับกุมผูกระทําความผิดการคา

มนุษยและความผิดที่เกี่ยวของกับการคา

มนุษยที่ บก.ปคม. สืบสวนจับกุมได

คน 100% บช.ก.(บก.ปคม.)

     ผลผลิตยอย ปองกัน ปราบปราม ดําเนินคดี และแกไขปญหา

การคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

ผลการจับกุมผูกระทําความผิดการคา

มนุษยและความผิดที่เกี่ยวของกับการคา

มนุษยที่ บก.ปคม. สืบสวนจับกุมได

คน 100% บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย การปองกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการคา

มนุษยและการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ

xxxxN4979103 การตรวจพื้นที่เสี่ยง ครั้ง 50% บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย การดําเนินคดีและแกไขปญหาการคามนุษย

และการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ

xxxxN4979104 ผลการจับกุมผูกระทําความผิดการคา

มนุษยและความผิดที่เกี่ยวของกับการคา

มนุษยที่ บก.ปคม. สืบสวนจับกุมได

คน 50% บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการกระทํา

ความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

25007xxxxN4980 การดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยและ

คดีที่เกี่ยวของ

คดี 100% บช.ก.(บก.ปคม.)

      ผลผลิตยอย เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี

การกระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

การดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยและ

คดีที่เกี่ยวของ

คดี 100% บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย  การเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการ

กระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

xxxxN4980105 ผลการจับกุมผูกระทําความผิดการคา

มนุษยและความผิดที่เกี่ยวของกับการคา

มนุษยที่สืบสวนจับกุมได (ในภาพรวม ตร.)

คน 50% บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย  การเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีและ

แกไขปญหาการคามนุษยและการกระทําความผิดที่เกี่ยวของ

xxxxN4980106 การดําเนินคดีความผิดฐานคามนุษยและ

คดีที่เกี่ยวของ

คดี 50% บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมเสริมสรางความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปราบปรามและดําเนินคดี

25007xxxxN4981 ขาราชการตํารวจที่ผานการอบรมรอยละ 

80 มีความรูความชํานาญเฉพาะทางดาน

การคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของกับ

การคามนุษย

คน 100% บช.ก.(บก.ปคม.)

     ผลผลิตยอย เสริมสรางความรูความเขาใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปราบปรามและดําเนินคดี

ขาราชการตํารวจที่ผานการอบรมรอยละ 

80 มีความรูความชํานาญเฉพาะทางดาน

การคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของกับ

การคามนุษย

คน 100% บช.ก.(บก.ปคม.)

          กิจกรรมยอย การฝกอบรมขาราชการตํารวจในสังกัดใหมี

ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีเกี่ยวกับ

การคามนุษย

xxxxN4981107 ขาราชการตํารวจที่ผานการอบรมรอยละ 

80 มีความรูความชํานาญเฉพาะทางดาน

การคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของกับ

การคามนุษย

คน 100% บช.ก.(บก.ปคม.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 27 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

25007xxxxN4992 การจับกุมการกระทําความผิด

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไมนอยกวา 3,780 คดี

จํานวนคดี 100% บช.ก.(บก.ปทส.)

     ผลผลิตยอย การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การจับกุมการกระทําความผิด

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไมนอยกวา 3,780 คดี

จํานวนคดี 100% บช.ก.(บก.ปทส.)

          กิจกรรมยอย การปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

xxxxN4992133 การจับกุมการกระทําความผิด

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไมนอยกวา 3,780 คดี

จํานวนคดี 100% บช.ก.(บก.ปทส.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 28 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ
เกณฑ
การปน
สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

25007xxxxN4991 การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทํา

สํานวนสงให ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ดําเนินตาม

กฎหมาย

คดี 100% บช.ก.(บก.ปปป.)

     ผลผลิตยอย การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทํา

สํานวนสงให ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ดําเนินตาม

กฎหมาย

คดี 100% บช.ก.(บก.ปปป.)

          กิจกรรมยอย การสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

xxxxN4991222 การสืบสวนและสอบสวนคดีที่สามารถทํา
สํานวนสงให ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. ดําเนินตาม

กฎหมาย

คดี 100% บช.ก.(บก.ปปป.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 29 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

2500761044000000 จัดเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององค

ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐ

แหง บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007xxxxN5014 จัดเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคปกครอง

สวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐ

แหง 100% บช.ก.(บก.ปปป.)

     ผลผลิตยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคปกครอง

สวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐ

แหง 100% บช.ก.(บก.ปปป.)

          กิจกรรมยอย การปองกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ

xxxxN5014158 จัดเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางขององคปกครอง

สวนทองถิ่นและหนวยงานของภาครัฐ

แหง 100% บช.ก.(บก.ปปป.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 30 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรม

ยอย
รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 

และบริการประชาชน

2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน 25007xxxxN5001 จํานวนคดีที่รับคํารองทุกข คดี 100% สยศ.ตร.(ผอ.)

     ผลผลิตยอย การปองกันอาชญกรรม จํานวนครั้งการออกตรวจเพื่อปองกันอาชญ

กรรมและการตั้งจุดตรวจจุดสกัด

ครั้ง 90% สยศ.ตร.(ผอ.)

          กิจกรรมยอย งานสายตรวจปองกันอาชญากรรม xxxxN5001214 จํานวนครั้งการออกตรวจเพื่อปองกันอาชญกรรม ครั้ง 80% สยศ.ตร.(ผอ.)

          กิจกรรมยอย การตั้งจุดตรวจจุดสกัด xxxxN5001215 จํานวนครั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ครั้ง 10% สยศ.ตร.(ผอ.)

     ผลผลิตยอย การปราบปรามอาชญากรรม จํานวนครั้งการออกสืบสวนจับกุมและการตรวจ

คน

ครั้ง 10% สยศ.ตร.(ผอ.)

          กิจกรรมยอย การสืบสวนจับกุม xxxxN5001216 จํานวนครั้งการออกสืบสวนจับกุม ครั้ง 7% สยศ.ตร.(ผอ.)

          กิจกรรมยอย การตรวจคน xxxxN5001217 จํานวนครั้งการตรวจคน ครั้ง 3% สยศ.ตร.(ผอ.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 31 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผค.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล

25007xxxxN4989 การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบ

เรียบรอยในเขตนานน้ํา

ครั้ง 100% บช.ก.(บก.รน.)

     ผลผลิตยอย การออกตรวจเพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบรอย

ทางทะเล

การออกตรวจเพื่อปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

และรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล

ครั้ง 70% บช.ก.(บก.รน.)

          กิจกรรมยอย การออกตรวจเพื่อปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และรักษาความสงบ

เรียบรอยทางทะเล

xxxxN4989130 การออกตรวจเพื่อปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

และรักษาความสงบเรียบรอยทางทะเล

ครั้ง 70% บช.ก.(บก.รน.)

     ผลผลิตยอย การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการ

กระทําผิดในเขตนานน้ําและทางทะเล

การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรม

และการกระทําผิดในเขตนานน้ําและทางทะเล

ครั้ง 30% บช.ก.(บก.รน.)

          กิจกรรมยอย การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรม

และการกระทําผิดในเขตนานน้ําและทางทะเล

xxxxN4989131 การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรม

และการกระทําผิดในเขตนานน้ําและทางทะเล

ครั้ง 30% บช.ก.(บก.รน.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 32 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ

2500725039000000 จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรหรือ

นําไปใชประโยชน

เรื่อง สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

25007xxxxN5008 จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพรหรือ

นําไปใชประโยชน

เรื่อง 100% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนา Distance Training Model อิง

สมรรถนะดานเทคนิคยุทธวิธี : การฝกอบรมสําหรับหัวหนา

งานปองกันปราบปราม 159 สถานีตํารวจในสังกัด

ตํารวจภูธรภาค 5 เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่

เผชิญเหตุ

คูมือการฝกอบรมตามรูปแบบการฝกอบรม

ทางไกลอิงสมรรถนะดานเทคนิคยุทธวิธี

เลม 9% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การฝกอบรมสําหรับหัวหนางาน

ปองกันปราบปราม 159 สถานีตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค

 5 เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานที่เผชิญเหตุ

xxxxN5008243 คูมือการฝกอบรมตามรูปแบบการฝกอบรม

ทางไกลอิงสมรรถนะดานเทคนิคยุทธวิธี

เลม 9% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การจัดการความรูงานสืบสวนที่เปน Best 

Practice ของสุดยอดนักสืบยุค 4.0

องคความรูดานงานสืบสวนที่เปน Best 

Practice ของยอดนักสืบยุค 4.0

องคความรู 9% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย สัมภาษณเชิงลึก ขาราชการตํารวจที่มี

ความรู ประสบการณดานการสืบสวน จํานวน 14 คน , อดีต

นักสืบที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ จํานวน 2 คน , เจาหนาที่ 

FBI จํานวน 2 คน และกิจกรรมถอดบทเรียน จํานวน 18 คน

xxxxN5008244 องคความรูดานงานสืบสวนที่เปน Best 

Practice ของยอดนักสืบยุค 4.0

องคความรู 9% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนาระบบความจริงเสมือนสําหรับ

การตรวจและจําลองสถานที่เกิดเหตุคดี

การตรวจและจําลองสถานที่เกิดเหตุคดี ครั้ง 9% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การพัฒนาระบบความจริงเสมือน

สําหรับการตรวจและจําลองสถานที่เกิดเหตุคดี

xxxxN5008245 การตรวจและจําลองสถานที่เกิดเหตุคดี ครั้ง 9% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนาระบบรูจําใบหนาคนรายโดยใช

เครือขายเรียนรูลึก

คาความถูกตองของระบบในการประมวลผล

การจดจําใบหนาคนราย

จํานวนรอบ 9% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การพัฒนาระบบรูจําใบหนาคนรายโดย

ใชเครือขายเรียนรูลึก

xxxxN5008246 คาความถูกตองของระบบในการประมวลผล

การจดจําใบหนาคนราย

จํานวนรอบ 9% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎ

ลายนิ้วมือแฝงบนดานเหนียวของเทปกาวโดยใชเจนเชี่ยวไวโอ

เลตชนิดตางๆ

วิธีการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนดาน

เหนียวเทปกาว

วิธี 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎ

ลายนิ้วมือแฝงบนดานเหนียวของเทปกาวโดยใชเจนเชี่ยวไวโอ

เลตที่แตกตางกัน 3 ชนิด

xxxxN5008247 วิธีการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนดาน

เหนียวเทปกาว

วิธี 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช

กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม

ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

คูมือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช

กฎหมาย เพื่อนําไปเปนตนแบบใหกับหนวย

ยอยระดับสถานีตํารวจและ ศอ.ปส.

เลม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย จัดทําคูมือแผนตนฉบับเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของแผนบังคับใชกฎหมาย

xxxxN5008248 คูมือการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช

กฎหมาย เพื่อนําไปเปนตนแบบใหกับหนวย

ยอยระดับสถานีตํารวจและ ศอ.ปส.

เลม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนาบทบาทของเจาหนาที่ตํารวจใน

การสงเสริมการรูเทาทันสื่อของประชาชน

ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ เรื่อง 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย รูปแบบและวิธีการในการพัฒนา

บทบาทเจาหนาที่ตํารวจในการสงเสริมการรูเทาทันสื่อใหแก

ประชาชน

xxxxN5008249 ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ เรื่อง 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย มาตรการปองกันการกระทําผิดซ้ําของ

บุคคลพนโทษในคดีขมขืนกระทําชําเราในยุค 4.0

มาตราการในการปองกันการกระทําผืดซ้ํา

ของบุคคลพนโทษในคดีขมขืนกระทําชําเรา

มาตรการ 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย มาตรการปองกันการกระทําผิดซ้ําของ

บุคคลพนโทษในคดีขมขืนกระทําชําเราในยุค 4.0

xxxxN5008250 มาตราการในการปองกันการกระทําผืดซ้ํา

ของบุคคลพนโทษในคดีขมขืนกระทําชําเรา

มาตรการ 8% สยศ.ตร.(วจ.)

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562



หนา 33 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562

     ผลผลิตยอย ระบบการสรางความยุติธรรมในการแตงตั้ง

ขาราชการตํารวจระดับสถานีตํารวจ

แนวทางการพัฒนาระบบการสรางความ

ยุติธรรมในการแตงตั้งขาราชการตํารวจระดับ

สถานีตํารวจ

มาตรการ 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย สัมภาษณ หน.สน. ภ.1-9 แบบ บช.น.

 จํานวน 10 คน , ผูบริหาร จํานวน 10 คน , นักวิชาการ

ตํารวจ จํานวน 2 คน และสนทนากลุม จํานวน 6 คน

xxxxN5008251 แนวทางการพัฒนาระบบการสรางความ

ยุติธรรมในการแตงตั้งขาราชการตํารวจระดับ

สถานีตํารวจ

มาตรการ 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การมีสวนรวมของตํารวจในการสงเสริมใหมี

ความรูกับประชาชน เรื่องการอนุรักษดิน น้ํา และทรัพยากร

ปาไม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนําโครงการ

พระราชดําริมาใชในการดําเนินชีวิต

คูมือการอนุรักษดิน น้ํา และทรัพยากรปาไม 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนํา

โครงการพระราชดําริ มาใชในการดําเนินชีวิต

เลม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การจัดทําคูมือการอนุรักษดิน น้ํา 

และทรัพยากรปาไม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและนอม

นําโครงการพระราชดําริมาประยุกตเปนแนวทางปฏิบัติ

xxxxN5008252 คูมือการอนุรักษดิน น้ํา และทรัพยากรปาไม 

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนอมนํา

โครงการพระราชดําริ มาใชในการดําเนินชีวิต

เลม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปองกัน

ปญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

คูมือปองกันปญหายาเลพติดของเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทยเพื่อนําไปเปนตนแบบ

ใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

เลม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย คูมือการปองกันปญหายาเสพติดของ

เด็กและเยาวชนในประเทศไทย

xxxxN5008253 คูมือปองกันปญหายาเลพติดของเด็กและ

เยาวชนในประเทศไทยเพื่อนําไปเปนตนแบบ

ใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

เลม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนารูปแบบดําเนินการโครงการ

ตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) และ

โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus 

Safety Zone)

คูมือการดําเนินโครงการตํารวจประสาน

โรงเรียน (1 ตร. 1 รร.) และโครงการจัด

ระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 

(Campus Safety Zone) เพื่อนําไปเปน

ตนแบบใหกับโรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เขา

รวมโครงการ

เลม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย คูมือการดําเนินโครงการตํารวจ

ประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัด

ระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety 

Zone)

xxxxN5008254 คูมือการดําเนินโครงการตํารวจประสาน

โรงเรียน (1 ตร. 1 รร.) และโครงการจัด

ระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 

(Campus Safety Zone) เพื่อนําไปเปน

ตนแบบใหกับโรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เขา

รวมโครงการ

เลม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 34 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรมยอย รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง 2500725060000000 จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จมีการ

นําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อ

นําสงผลเชิงชุมชน/สังคม/คุณภาพชีวิต

ประชาชน

เรื่อง สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง 25007xxxxN5009 จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จมีการนําไปใช

ประโยชนอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําสงผล

เชิงชุมชน/สังคม/คุณภาพชีวิตประชาชน

เรื่อง 100% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การจําแนกลักษณะองคประกอบของระเบิดที่

เกิดขึ้นในพี้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตใชเทคนิค Scanning 

Electron Microscope/energy dispersive x ray 

spectroscopy

คูมือวิธีการศึกษาธาตุองคประกอบที่สําคัญ

ในวัตถุระเบิดโดยใชเทคนิค Scanning 

Electron Microscope/energy 

dispersive x ray spectroscopy

เลม 16% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย ศึกษาและวิเคราะหลักษณะธาตุ

องคประกอบที่สําคัญในวัตถุระเบิดที่พบในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตโดยใชเทคนิคของ SEM/EDX

xxxxN5009255 คูมือวิธีการศึกษาธาตุองคประกอบที่สําคัญ

ในวัตถุระเบิดโดยใชเทคนิค Scanning 

Electron Microscope/energy 

dispersive x ray spectroscopy

เลม 16% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจเสพติด

ใหม (NPS) ในมนุษยเพื่อรับรองการเปนประเทศอุตสาหะกรรม

ทองเที่ยวในศตวรรษที่ 21

คูมือการตรวจสารเสพติดกลุมใหม (NPS) 

ในมนุษย

เลม 17% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย จัดทําคูมือการตรวจสารเสพติดกลุมใหม 

(NPS) ในมนุษย

xxxxN5009256 คูมือการตรวจสารเสพติดกลุมใหม (NPS) 

ในมนุษย

เลม 17% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การพัฒนามาตรฐานการใหบริการของตรวจคน

เขาเมืองจังหวัด ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร เลม 16% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย การศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนา

มาตรฐานการใหบริการของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดในพื้นที่เขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

xxxxN5009257 ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร เลม 16% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสวน

สอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อรับมือกับคดียาเสพติด

ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร เลม 17% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย ศึกษาวิเคราะหกระบวนการบริหารงาน

สืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด

xxxxN5009258 ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร เลม 17% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน

สืบสวนสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจในการปราบปรามการคา

มนุษย

ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทาง

พัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวน

สอบสวนปญหาการคามนุษย

โครงการ 17% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย ศึกษาระบบบริหารงานกระบวนการ

สืบสวนและสอบสวนคดีคามนุษย

xxxxN5009259 ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทาง

พัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวน

สอบสวนปญหาการคามนุษย

โครงการ 8.5% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย ศึกษาปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานดาน

การสืบสวนสอบสวนคดีคามนุษย

xxxxN5009260 ผลการศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทาง

พัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวน

สอบสวนปญหาการคามนุษย

โครงการ 8.5% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตยอย การศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจาหนาที่

ตํารวจในการคุมครองสิทธิของผูสูงอายุ

ผลงานที่วิจัยที่แลวเสร็จ เรื่อง 17% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมยอย รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาท

เจาหนาที่ตํารวจในการคุมครองสิทธิใหแกผูสูงอายุ

xxxxN5009261 ผลงานที่วิจัยที่แลวเสร็จ เรื่อง 17% สยศ.ตร.(วจ.)

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )



หนา 35 จาก 35

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตยอย กิจกรรม

ยอย
รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวชี้วัด ปริมาณ หนวยนับ

เกณฑ

การปน

สวน

เจาภาพ

ผลผลิตการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรม 

และบริการประชาชน

2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน 25007xxxxN5000 จํานวนครั้งการสนับสนุนการ

ปฏิบัติดานการสอบสวน

ครั้ง 100% สบส.

     ผลผลิตยอย การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงาน

สอบสวน

จํานวนพนักงานสอบสวนที่

ผานการพัฒนาและฝกอบรม

คน 50% สบส.

          กิจกรรมยอย การพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน

สอบสวน

xxxxN5000211 จํานวนพนักงานสอบสวนที่

ผานการพัฒนาและฝกอบรม

คน 50% สบส.

     ผลผลิตยอย การสนับสนุนดานวิชาการกฎหมาย จํานวนครั้งที่ดําเนินการ

สนับสนุนดานวิชาการกฎหมาย

ครั้ง 50% สบส.

          กิจกรรมยอย การใหคําปรึกษาแนะนําและตอบ

ขอหารือดานกฎหมาย

xxxxN5000212 ใหคําปรึกษาและตอบขอ

หารือดานกฎหมาย

ครั้ง 25% สบส.

          กิจกรรมยอย การพัฒนาดานกฎหมาย xxxxN5000213 ดําเนินการพัฒนาดานกฎหมาย เรื่อง 25% สบส.

ระดับ สว. ขึ้นไป

แบบรายงานผลการดําเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ และกิจกรรมหลัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตรวจแลวถูกตอง

ลงชื่อ

(                          )
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