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โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2500703048000000

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxM5433
ผลผลิตย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต.

กิจกรรมย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต. xxxxM5433100
กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxM5434

ผลผลิตย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี จชต.
กิจกรรมย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี จชต. xxxxM5434101

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

2500703049000000

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

25007xxxxM5435

ผลผลิตย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจ จชต.
กิจกรรมย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจ จชต. xxxxM5435102

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์ 2500704047000000
กิจกรรม การป้องกัน ปรามปราม ด าเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง 25007xxxxM5436

ผลผลิตย่อย ป้องกัน ปราบปราม ด าเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท าความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์และการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง xxxxM5436103
กิจกรรมย่อย การด าเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง xxxxM5436104

กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

25007xxxxM5437

ผลผลิตย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

กิจกรรมย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

xxxxM5437105

กิจกรรมย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท า
ความผิดท่ีเก่ียวข้อง

xxxxM5437106

กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี 25007xxxxM5438
ผลผลิตย่อย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี

กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจในสังกัดให้มีความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปราม
และด าเนินคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์

xxxxM5438107

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2500705040000000
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 25007xxxxM5439

ผลผลิตย่อย การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า

หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ
รหัสงบประมาณและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561
10 ผลผลิต 16 โครงการ 43 กิจกรรมหลัก 120 กิจกรรมย่อย
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กิจกรรมย่อย การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า

xxxxM5439108

กิจกรรม การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 25007xxxxM5440
ผลผลิตย่อย การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา

กิจกรรมย่อย การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา xxxxM5440109
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 2500705041000000
กิจกรรม การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 25007xxxxM5441

ผลผลิตย่อย การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
กิจกรรมย่อย การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด xxxxM54541110

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปราม หยุดย้ังการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และสัตว์ป่า

2500706046000000

กิจกรรม การป้องกันปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิด
กฎหมาย

25007xxxxM5442

ผลผลิตย่อย การป้องกันปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และ
ไม้ผิดกฎหมาย

กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า 
และไม้ผิดกฎหมาย

xxxxM5442111

โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

2500707052000000

กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

25007xxxxM5443

ผลผลิตย่อย การจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

กิจกรรมย่อย การจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

xxxxM5443112

ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2500710003000000
กิจกรรม การป้องกัน ปรามปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 25007xxxxM5445

ผลผลิตย่อย การจับกุมนักค้ายาเสพติด
กิจกรรมย่อย สืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ xxxxM5445113
กิจกรรมย่อย สืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ xxxxM5445114

ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 2500710004000000

กิจกรรม การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปรามปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึง
ปรารถนา

25007xxxxM5446

ผลผลิตย่อย งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรมย่อย งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

xxxxM5446115

กิจกรรม การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพ านักอยู่
ในราชอาณาจักร

25007xxxxM5447
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ผลผลิตย่อย การคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร
กิจกรรมย่อย การคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร xxxxM5447116

ผลผลิตย่อย การควบคุมคนต่างด้าวท่ีอยู่ในราชอาณาจักร
กิจกรรมย่อย การควบคุมคนต่างด้าวท่ีอยู่ในราชอาณาจักร xxxxM5447117

ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 2500710005000000
กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 25007xxxxM5448

ผลผลิตย่อย การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียว
กิจกรรมย่อย การออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียว,โรงแรม xxxxM5448118
กิจกรรมย่อย การรับแจ้งเหตุ xxxxM5448119
กิจกรรมย่อย ออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ xxxxM5448120

ผลผลิตย่อย การให้บริการแก่นักท่องเท่ียว
กิจกรรมย่อย การให้ค าแนะน าแก่นักท่องเท่ียว xxxxM5448121
กิจกรรมย่อย การให้บริการและอ านวยความสะดวก xxxxM5448122

ผลผลิต การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2500710008000000
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 25007xxxxM5449

ผลผลิตย่อย การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรมย่อย การถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชด าเนิน xxxxM5449123
กิจกรรมย่อย การถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐาน, ท่ีประทับ และท่ีหมาย xxxxM5449124

ผลผลิต การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม 2500710023000000

กิจกรรม การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนท่ีแนว
ชายแดนเพ่ือความม่ันคงของรัฐ

25007xxxxM5450

ผลผลิตย่อย การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม
กิจกรรมย่อย การเฝ้าระวังชายแดน xxxxM5450125
กิจกรรมย่อย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีชายแดน xxxxM5450126

ผลผลิตย่อย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนใน
พ้ืนท่ีชายแดน

กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ีชายแดน xxxxM5450127

กิจกรรม การด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ

25007xxxxM5451

ผลผลิตย่อย การด าเนินการเก่ียวกับงานด าเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและเป็น
ศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ สตช.

กิจกรรมย่อย การสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพ่ือความม่ันคงของรัฐท้ังในและต่างประเทศ xxxxM5451128
กิจกรรม สร้างจิตส านึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 25007xxxxM5452

ผลผลิตย่อย สร้างจิตส านึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมย่อย การรณรงค์สร้างจิตส านึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

xxxxM5452129

ผลผลิต การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระท าความผิดคดีเฉพาะทาง 2500710024000000

กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ าและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางทะเล

25007xxxxM5453
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ผลผลิตย่อย การออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
รักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

กิจกรรมย่อย การออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

xxxxM5453130

ผลผลิตย่อย การออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและการกระท าผิดในเขตน่านน้ าและทางทะเล

กิจกรรมย่อย การออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและการกระท าผิดในเขตน่านน้ าและทางทะเล xxxxM5453131

กิจกรรม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 25007xxxxM5454
ผลผลิตย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญาคดีเฉพาะทาง xxxxM5454132
กิจกรรม การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 25007xxxxM5455

ผลผลิตย่อย การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมย่อย การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม xxxxM5455133

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2500710027000000
กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxM5456

ผลผลิตย่อย การป้องกันการก่อความไม่สงบ
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีต ารวจ) xxxxM5456134
กิจกรรมย่อย การต้ังจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง) xxxxM5456135

ผลผลิตย่อย การปราบปรามการก่อความไม่สงบ
กิจกรรมย่อย การปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระท าความผิดคดีความม่ันคง xxxxM5456136
กิจกรรมย่อย การสืบสวนสอบสวนคดีความม่ันคง xxxxM5456137

ผลผลิตย่อย การด าเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

กิจกรรมย่อย การปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

xxxxM5456138

ผลผลิตย่อย การบริหาร

กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ xxxxM5456139

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500713055000000
กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 25007xxxxM5458

ผลผลิตย่อย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมย่อย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ xxxxM5458140

โครงการการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2500717038000000
กิจกรรม การวิจัยประยุกต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 25007xxxxM5461

ผลผลิตย่อย การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน
กิจกรรมย่อย ด าเนินการศึกษาและก าหนดสมรรถนะของพนักงานสอบสวน xxxxM5461223

ผลผลิตย่อย การสร้างเคร่ืองมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์ของผู้สูงอายุ

กิจกรรมย่อย สร้างเคร่ืองมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์ของผู้สูงอายุ xxxxM5461224

ผลผลิตย่อย การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การกระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
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กิจกรรมย่อย การศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการแก้ไขปัญหากระท าความผิดของเด็กและเยาวชน
เก่ียวกับยาเสพติด

xxxxM5461225

ผลผลิตย่อย การพัฒนาข้ันตอนวิธีการส าหรับการตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลในภาพวีดีทัศน์ โดยใช้
เทคนิควิธีการแบบ Speeded-Up Robust Featrues (SURF)

กิจกรรมย่อย การพัฒนาข้ันตอนวิธีการส าหรับการตรวจหาพยานหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์ 
และการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมส าหรับใช้ตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์
ด้วยเทคนิคด้วยเทคนิควิธีการ Speeded-Up Robust Features

xxxxM5461226

ผลผลิตย่อย การศึกษาการท าให้ปรากฏข้ึนของลายน้ิวมือแฝงโดยใช้สปอร์ของเฟิร์นข้าหลวง หลังลายและ
เฟิร์นริบบ้ินบนพ้ืนผิววัสดุท่ีแตกต่างกัน

กิจกรรมย่อย การศึกษาการปรากฏข้ึนของลายน้ิวมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์น
ข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบ้ินแล้วเปรียบเทียบคุณภาพลายน้ิวมือแฝงท่ีเก็บด้วยผงฝุ่นจากสปอร์
เฟิร์นท้ังสองพันธ์ุบนพ้ืนผิวหลายชนิด

xxxxM5461227

ผลผลิตย่อย โครงการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมต ารวจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ

กิจกรรมย่อย การประชุมคณะผู้วิจัยและรวบรวมเอกสารต ารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ เก่ียวกับ
ปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมต ารวจ

xxxxM5461228

ผลผลิตย่อย อนาคตภาพหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในทศวรรษหน้า พ.ศ.
2562-2571

กิจกรรมย่อย ศึกษาลักษณะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในอนาคต 
ครอบคลุมด้านปรัชญาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เน้ือหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการบริหารและประเมินหลักสูตร

xxxxM5461229

ผลผลิตย่อย รูปแบบท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

กิจกรรมย่อย การเข้าไปส ารวจข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิและพนักงานสอบสวนเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ .ศ.2550

xxxxM5461230

ผลผลิตย่อย แนวทางความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลนครและสถานีต ารวจ เพ่ือยกระดับการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

กิจกรรมย่อย ศึกษาวิธีการและรูปแบบการประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างสถานีต ารวจ
และเทศบาลนครในการเสริมสร้างและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญต่อการก าหนดแนวนโยบายยุทธศาสตร์และการด าเนินการของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (น าร่อง) ร่วมกัน เพ่ือยกระดับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม

xxxxM5461231

ผลผลิตย่อย การออกแบบและพัฒนาระบบรู้จ าวัตถุบนโทรศัพท์มือถือเพ่ือช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

กิจกรรมย่อย การศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีการของคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ ในการรู้จ าวัตถุบน
โทรศัพท์มือถือประเภทแอนดรอยด์ท่ีมีประสิทธิภาพ ส าหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

xxxxM5461232
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กิจกรรม การวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 25007xxxxM5462

ผลผลิตย่อย การตรวจลักษณะทางพ้ืนผิวและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติท่ี
พบในประเทศไทยโดยวิธี Scanning Electron Microscope/ Energy Dispersive X-Ray 
Spectroscopy เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์

กิจกรรมย่อย ศึกษาและจ าแนกคุณสมบัติทางเคมีแบบเฉพาะเจาะจงของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใย
สังเคราะห์ท่ีพบในประเทศไทย น าองค์ประกอบทางเคมีท่ีพบไปใช้ ในการตรวจคุณลักษณะเฉพาะทาง
เคมี ในการตรวจเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการตรวจเส้นใยประเภทต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและแม่นย า

xxxxM5462233

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและความม่ันคง 2500717059000000
กิจกรรม การวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและความม่ันคง 25007xxxxM5463

ผลผลิตย่อย การพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปต้นทางการอ านวยความ
ยุติธรรมในระดับสถานีต ารวจ

กิจกรรมย่อย ก าหนดคุณสมบัติ และสรรหานักวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติในสถานีต ารวจเพ่ือเพ่ิมก าลังพล
ท่ีมีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมบนสถานีต ารวจ

xxxxM5463152

ผลผลิตย่อย ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการลักลอบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพ้ืนท่ีชายแดนไทย-
เมียนมา ของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

กิจกรรมย่อย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการกับ
ผลสัมฤทธ์ิการบริหารจัดการต่อปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

xxxxM5463153

โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 2500717067000000
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 25007xxxxM5464

ผลผลิตย่อย โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

กิจกรรมย่อย การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าจากบัญชีนวัตกรรมโดยการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
xxxxM5464154

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 2500729060000000
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี 2561 25007xxxxM5465

ผลผลิตย่อย พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี 2561
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี 2561 xxxxM5465155

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 25007xxxxM5466
ผลผลิตย่อย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน

กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน xxxxM5466156

กิจกรรม โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 25007xxxxM5467
ผลผลิตย่อย โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมย่อย โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ xxxxM5467157
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2500750043000000
กิจกรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007xxxxM5468

ผลผลิตย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ xxxxM5468158
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โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 2500751039000000
กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 25007xxxxM5469

ผลผลิตย่อย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็น
ระบบมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการอ านวยความยุติธรรมและความม่ันคง

กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ xxxxM5469161
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเช่ือมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ xxxxM5469162
กิจกรรมย่อย การจัดท าฐานข้อมูลดีเอ็นเอ xxxxM5469163
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล xxxxM5469164
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายน้ิวมือและฝ่ามือ xxxxM5469165

โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ 2500756063000000
กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 25007xxxxM5470

ผลผลิตย่อย ปฏิรูปด้านการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจ

กิจกรรมย่อย โครงการวิจัยประเมินผลการสรรหาและระบบการฝึกบุคคลภายนอกเพ่ือบรรจุเป็นนาย
สิบต ารวจ (นสต.)

xxxxM5470167

ผลผลิตย่อย ปฏิรูปด้านการผลิตข้าราชการต ารวจ

กิจกรรมย่อย โครงการพัฒนา, ประเมินผล, ปรับปรุงหลักสูตร และเพ่ิมประสิทธิภาพงานป้องกันปราม
อาชญากรรม

xxxxM5470168

กิจกรรมย่อย จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม xxxxM5470169
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคาร สถานท่ี ส าหรับฝึกอบรมเพ่ือผลิตข้าราชการต ารวจ xxxxM5470170

ผลผลิตย่อย ปฏิรูปสวัสดิการบ้านพัก
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารท่ีพักอาศัย แฟลต พร้อมส่วนประกอบ xxxxM5470171

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 2500757019000000
กิจกรรม ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 25007xxxxM5472

ผลผลิตย่อย การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรมย่อย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ สง.นรป. xxxxM5472172

ผลผลิตย่อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กิจกรรมย่อย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ บช.น., ภ.1-9, 
ศปก.ตร.สน., รร.นรต., บช.ศ., ตร.(ส่วนกลาง), สยศ.ตร., สกบ., สกพ., สงป., สง.ก.ตร., จต., สตส., 
สลก.ตร., ตท., สท., สง.ก.ต.ช., บ.ตร., วน., สบร., สทส., สพฐ.ตร., และ กมค.

xxxxM5472173

ผลผลิตย่อย การให้บริการสุขภาพ
กิจกรรมย่อย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ รพ.ตร. xxxxM5472174

ผลผลิตย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา
กิจกรรมย่อย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ สตม. xxxxM5472175

ผลผลิตย่อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมย่อย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ บช.ปส. xxxxM5472176

ผลผลิตย่อย การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคาม
กิจกรรมย่อย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ บช.ตชด.,บช.ส. xxxxM5472177

ผลผลิตย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระท าผิดคดีเฉพาะทาง

กิจกรรมย่อย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ บช.ก.(ยกเว้น 
บก.ปปป.)

xxxxM5472178
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ผลผลิตย่อย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมย่อย การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ บก.ปปป. xxxxM5472179

ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2500758001000000
กิจกรรม การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 25007xxxxM5473

ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ศพ
กิจกรรมย่อย การตรวจชันสูตรศพ xxxxM5473180
กิจกรรมย่อย การตรวจช้ินเน้ือศพ xxxxM5473181
กิจกรรมย่อย การตรวจร่างกายเก่ียวกับคดี xxxxM5473182
กิจกรรมย่อย การถ่ายภาพทางการแพทย์ xxxxM5473183

ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา
กิจกรรมย่อย การวิเคราะห์สารพิษ xxxxM5473184
กิจกรรมย่อย การตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด xxxxM5473185
กิจกรรมย่อย การตรวจแอลกอฮอล์ xxxxM5473186

ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมย่อย การตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย xxxxM5473187
กิจกรรมย่อย การตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ xxxxM5473188
กิจกรรมย่อย การตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง xxxxM5473189
กิจกรรมย่อย การตรวจดี เอ็น เอ พ่อแม่ลูก xxxxM5473190

ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
กิจกรรมย่อย การตรวจอายุบุคคล xxxxM5473191
กิจกรรมย่อย การตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย xxxxM5473192
กิจกรรมย่อย การตรวจสอบบุคคลสูญหาย xxxxM5473193

กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 25007xxxxM5474
ผลผลิตย่อย การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ

กิจกรรมย่อย การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ xxxxM5474194
ผลผลิตย่อย การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ

กิจกรรมย่อย การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) xxxxM5474195
กิจกรรมย่อย การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา xxxxM5474196

กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 25007xxxxM5475
ผลผลิตย่อย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กิจกรรมย่อย การสนับสนุนทางเทคโนโลยี xxxxM5475197
กิจกรรมย่อย ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ xxxxM5475198
กิจกรรมย่อย การให้บริการด้านการส่ือสาร xxxxM5475199
กิจกรรมย่อย การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ xxxxM5475200

กิจกรรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ 25007xxxxM5476
ผลผลิตย่อย ฝ่ายอ านวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)

กิจกรรมย่อย ฝ่ายอ านวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) xxxxM5476201
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมย่อย การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ xxxxM5476202
กิจกรรมย่อย การตรวจเอกสาร xxxxM5476203
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กิจกรรมย่อย การตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน xxxxM5476204
กิจกรรมย่อย การตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ xxxxM5476205
กิจกรรมย่อย การตรวจยาเสพติด xxxxM5476206
กิจกรรมย่อย การตรวจลายน้ิวมือแฝง xxxxM5476207
กิจกรรมย่อย การตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ xxxxM5476208
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ xxxxM5476209

ผลผลิตย่อย การตรวจทางวิทยาการต ารวจ
กิจกรรมย่อย การตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร xxxxM5476210

กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 25007xxxxM5477
ผลผลิตย่อย การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน

กิจกรรมย่อย การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน xxxxM5477211
ผลผลิตย่อย การสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย

กิจกรรมย่อย การให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย xxxxM5477212
กิจกรรมย่อย การพัฒนาด้านกฎหมาย xxxxM5477213

กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25007xxxxM5478
ผลผลิตย่อย การป้องกันอาชญากรรม

กิจกรรมย่อย งานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม xxxxM5478214
กิจกรรมย่อย การต้ังจุดตรวจจุดสกัด xxxxM5478215

ผลผลิตย่อย การปราบปรามอาชญากรรม
กิจกรรมย่อย การสืบสวนจับกุม xxxxM5478216
กิจกรรมย่อย การตรวจค้น xxxxM5478217

ผลผลิต การให้บริการสุขภาพ 2500758007000000
กิจกรรม การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ 25007xxxxM5479

ผลผลิตย่อย การให้บริการสุขภาพ
กิจกรรมย่อย การตรวจรักษาทางการแพทย์ xxxxM5479218
กิจกรรมย่อย การสร้างเสริมสุขภาพ xxxxM5479219

ผลผลิตย่อย ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมย่อย ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล xxxxM5479220
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ xxxxM5479221

ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2500758020000000
กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 25007xxxxM5480

ผลผลิตย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

กิจกรรมย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

xxxxM5480222


