
1 จาก 7

ผลผลิต โครงการ กิจกรรหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ
โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

2500702753000000 สกบ.

กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

25007XXXXO4885 สกบ.

ผลผลิตย่อยการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

สกบ.

กิจกรรมย่อยการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

XXXXO4885112 สกบ.

โครงการการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2500702759000000 สยศ.ตร.(ผค.)
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 25007XXXXO4886 สยศ.ตร.(ผค.)
โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 25007037A1000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007XXXXO4894 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต. XXXXO4894100 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

25007XXXXO4895 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจ จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจ จชต. XXXXO4895102 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์ 2500704748000000 บช.ก.(บก.ปคม.)
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

25007XXXXO4897 บช.ก.(บก.ปคม.)

ผลผลิตย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และ
ความผิดท่ีเก่ียวข้อง

บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้า
มนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

XXXXO4897265 บช.ก.(บก.ปคม.)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2500705741000000 บช.ปส.
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 25007XXXXO4898 บช.ปส.

ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า

บช.ปส.

กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

XXXXO4898108 บช.ปส.

โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 2500705742000000 บช.ปส.
กิจกรรมการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 25007XXXXO4899 บช.ปส.

ผลผลิตย่อยการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด บช.ปส.
กิจกรรมย่อยการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด XXXXO4899110 บช.ปส.

ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 2500713702000000 สยศ.ตร.(ผค.) และ 
สงป.(งป.)

กิจกรรมการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 25007XXXXO4900 บช.ตชด.
ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน บช.ตชด.

กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน XXXXO4900234 บช.ตชด.

ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ผลผลิต 16 โครงการ 37 กิจกรรมหลัก  52 ผลผลิตย่อย  92 กิจกรรมย่อย
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ผลผลิต โครงการ กิจกรรหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ

ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ผลผลิต 16 โครงการ 37 กิจกรรมหลัก  52 ผลผลิตย่อย  92 กิจกรรมย่อย

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 25007XXXXO4901 บช.ทท.
ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว บช.ทท.

กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก นักท่องเท่ียว XXXXO4901118 บช.ทท.
กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง 25007XXXXO4902 บช.ก.(บก.ปคม.)

ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และ
ความผิดท่ีเก่ียวข้อง

XXXXO4902266 บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 25007XXXXO4903 สตม.
ผลผลิตย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา สตม.

กิจกรรมย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา XXXXO4903267 สตม.
กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 25007XXXXO4906 บช.ก.

ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง บช.ก.
กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง XXXXO4906132 บช.ก.

กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

25007XXXXO4907 บช.ก.(บก.ปปป.)

ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ

บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ

XXXXO4907222 บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 25007XXXXO4908 บช.ก.(บก.ปทส.)
ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บช.ก.(บก.ปทส.)

กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม XXXXO4908133 บช.ก.(บก.ปทส.)
กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 25007XXXXO4909 บช.ปส.

ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด บช.ปส.
กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด XXXXO4909240 บช.ปส.

กิจกรรมการด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศและการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญ

25007XXXXO4904 บช.ส.

ผลผลิตย่อยการด าเนินการเก่ียวกับงานด าเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ สตช.

บช.ส.

กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพ่ือความม่ันคงของรัฐท้ังในและต่างประเทศ XXXXO4904128 บช.ส.

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ าและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยทางทะเล

25007XXXXO4905 บช.ก.(บก.รน.)

ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

XXXXO4905130 บช.ก.(บก.รน.)
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ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ผลผลิต 16 โครงการ 37 กิจกรรมหลัก  52 ผลผลิตย่อย  92 กิจกรรมย่อย

ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและกระท าผิดในเขตน่านน้ าและทางทะเล บช.ก.(บก.รน.)

กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและกระท าผิดในเขตน่านน้ าและทาง
ทะเล

XXXXO4905131 บช.ก.(บก.รน.)

โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2500701778000000 สยศ.ตร.(ผก.) และ 
สงป.(งป.)

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 25007XXXXO4884 สยศ.ตร.(ผก.)
ผลผลิตย่อยสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ สยศ.ตร.(ผก.)

กิจกรรมย่อยอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ XXXXO4884268 สยศ.ตร.(ผก.)
กิจกรรมย่อยเฝ้าตรวจ เตือนและเตรียมการรับรองภัยพิบัติ XXXXO4884269 สยศ.ตร.(ผก.)
กิจกรรมย่อยเผยแพร่ ขยายผล การสร้างจิตส านึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ XXXXO4884270 สยศ.ตร.(ผก.)

กิจกรรมย่อยสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งให้ชุมชน XXXXO4884271 สยศ.ตร.(ผก.)
กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 25007XXXXO4883 สยศ.ตร.(ผก.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการถวายความปลอดภัย สยศ.ตร.(ผก.)
กิจกรรมย่อยฝึกอบรมข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี XXXXO4883272 สยศ.ตร.(ผก.)
กิจกรรมย่อยฝึกทบทวนข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีถวายความปลอดภัยในพ้ืนท่ี XXXXO4883273 สยศ.ตร.(ผก.)
กิจกรรมย่อยสัมมนาการถวายความปลอดภัยของ ตร. XXXXO4883274 สยศ.ตร.(ผก.)

โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 2500702777000000 สยศ.ตร.(ผอ.)
กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ 25007XXXXO4887 รพ.ตร.

ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ รพ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์ XXXXO4887218 รพ.ตร.
กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ XXXXO4887219 รพ.ตร.

ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการจัดการเรียนการสอน รพ.ตร.
กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล XXXXO4887220 รพ.ตร.
กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ XXXXO4887221 รพ.ตร.

ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเช้ือเอดส์ รพ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเช้ือเอดส์ XXXXO4887241 รพ.ตร.

กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25007XXXXO4893 สยศ.ตร.(ผอ.)
ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม XXXXO4893214 สยศ.ตร.(ผอ.)
กิจกรรมย่อยการต้ังจุดตรวจจุดสกัด XXXXO4893215 สยศ.ตร.(ผอ.)

ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)
กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม XXXXO4893216 สยศ.ตร.(ผอ.)
กิจกรรมย่อยการตรวจค้น XXXXO4893217 สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 25007XXXXO4888 รพ.ตร.(นต.)
ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจชันสูตรศพ XXXXO4888180 รพ.ตร.(นต.)
ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ XXXXO4888184 รพ.ตร.(นต.)
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กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด XXXXO4888185 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์ XXXXO4888186 รพ.ตร.(นต.)

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย XXXXO4888187 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ XXXXO4888188 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง XXXXO4888189 รพ.ตร.(นต.)

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล XXXXO4888191 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย XXXXO4888192 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจสอบบุคคลสูญหาย XXXXO4888193 รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ 25007XXXXO4891 สพฐ.ตร.
ผลผลิตย่อยฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) XXXXO4891201 สพฐ.ตร.
ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ XXXXO4891202 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร XXXXO4891203 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน XXXXO4891204 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ XXXXO4891205 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจยาเสพติด XXXXO4891206 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจลายน้ิวมือแฝง XXXXO4891207 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจชีวภาพและดีเอ็นเอ XXXXO4891208 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ XXXXO4891209 สพฐ.ตร.

ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการต ารวจ สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร XXXXO4891210 สพฐ.ตร.

กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 25007XXXXO4889 บช.ศ.
ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ บช.ศ.

กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ XXXXO4889194 บช.ศ.
ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ บช.ศ.

กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) XXXXO4889195 บช.ศ.
กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา XXXXO4889196 บช.ศ.

กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 25007XXXXO4892 กมค.(สบส.)
ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน กมค.(สบส.)

กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน XXXXO4892211 กมค.(สบส.)
ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย กมค.(สบส.)

กิจกรรมย่อยการให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย XXXXO4892212 กมค.(สบส.)
กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย XXXXO4892213 กมค.(สบส.)

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 25007XXXXO4890 สทส.
ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สทส.

กิจกรรมย่อยการสนับสนุนทางเทคโนโลยี XXXXO4890197 สทส.
กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ XXXXO4890198 สทส.
กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านส่ือสาร XXXXO4890199 สทส.
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กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ XXXXO4890200 สทส.
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2500713728000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007XXXXO4910 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีต ารวจ) XXXXO4910134 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการต้ังจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง) XXXXO4910135 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระท าความผิดคดีความม่ันคง XXXXO4910136 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความม่ันคง XXXXO4910137 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
ผลผลิตย่อยการด าเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

XXXXO4910138 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการบริหาร ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

XXXXO4910139 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500718755000000 สตม.
กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

25007XXXXO4912 สตม.

ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

สตม.

กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

XXXXO4912236 สตม.

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500718756000000 สตม.
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 25007XXXXO4913 สตม.

ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สตม.
กิจกรรมย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ XXXXO4913140 สตม.

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี EEC ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 2500725757000000 สตม.
กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี EEC 25007XXXXO4914 สตม.

ผลผลิตย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี EEC สตม.

กิจกรรมย่อยพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
EEC

XXXXO4914237 สตม.

โครงการการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2500726739000000 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 25007XXXXO4915 สยศ.ตร.(วจ.)

ผลผลิตย่อยการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือประเมินความเส่ียงการก่ออาชญากรรม
รายบุคคล

สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยสร้างชุดค าส่ังระบบการประเมินความเส่ียงการก่ออาชญากรรมรายบุคคลด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

XXXXO4915275 สยศ.ตร.(วจ.)
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ผลผลิตย่อยการออกแบบและพัฒนาระบบ ThaiLawBot โดยใช้ภาษาปัญญาประดิษฐ์ สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมย่อยสร้างชุดค าส่ังระบบ ThaiLawBot โดยใช้ภาษาปัญญาประดิษฐ์ XXXXO4915276 สยศ.ตร.(วจ.)

ผลผลิตย่อยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติส าหรับจ าแนกประเภทผู้กระท าความผิดบนโซเชียล
มีเดียโดยใช้เทคนิคทางบ๊ิกดาต้า

สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยสร้างโปรแกรมจ าแนกประเภทผู้กระท าความผิดบนโซเชียลมีเดียโดยใช้เทคนิค
ทางบ๊ิกดาต้า

XXXXO4915277 สยศ.ตร.(วจ.)

โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ 2500752764000000 สกพ.
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 25007XXXXO4917 สกพ.(สก.)
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 25007XXXXO4918 บช.ศ.
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007XXXXO4919 จต.

ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จต.
กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ XXXXO4919158 บช.ก.(บก.ปปป.)
กิจกรรมย่อยป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

XXXXO4919278 จต.

กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ XXXXO4919263 กมค. (สบส.)
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 25007XXXXO4920 กมค. และ สงป.(งป.)

ผลผลิตย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ กมค. และ สงป.(งป.)
กิจกรรมย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ XXXXO4920264 กมค. และ สงป.(งป.)

โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ 2500726751000000 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรและระบบวิจัยและนวัตกรรมต ารวจ 25007XXXXO4916 สยศ.ตร.(วจ.)

ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์
หลักฐานต ารวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001

สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยห้องปฏิบัติการได้รับการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานต ารวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001

XXXXO4916279 สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานต ารวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001

XXXXO4916280 สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานต ารวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001 ระหว่างประเทศ
เพ่ือการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางคุณภาพระหว่างประเทศ

XXXXO4916281 สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยการจัดท า คู่มือ เอกสาร และรายงานการเดินทางไปราชการเพ่ือตรวจติดตาม
โครงการการพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสารเคมีในห้องปฏิบัติการพิสูจน์
หลักฐานต ารวจตามหลักมาตรฐานสากล ISO 45001

XXXXO4916282 สยศ.ตร.(วจ.)

ผลผลิตย่อยการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพ่ือการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือสร้างเครือข่ายความช านาญห้องปฏิบัติการระดับสากล

สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพ่ือ
การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง PT Provider

XXXXO4916283 สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot 
Residue) เพ่ือการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 รวมถึง PT Provider

XXXXO4916284 สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีการตรวจวิเคราะห์ GSR 
(Gunshot Residue) เพ่ือการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

XXXXO4916285 สยศ.ตร.(วจ.)



7 จาก 7

ผลผลิต โครงการ กิจกรรหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ

ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ผลผลิต 16 โครงการ 37 กิจกรรมหลัก  52 ผลผลิตย่อย  92 กิจกรรมย่อย

กิจกรรมย่อยการจัดท า คู่มือ เอกสาร และรายงานการเดินทางไปราชการเพ่ือตรวจติดตาม
โครงการการพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ GSR (Gunshot Residue) เพ่ือการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพ่ือสร้างเครือข่ายความช านาญห้องปฏิบัติการระดับสากล

XXXXO4916286 สยศ.ตร.(วจ.)

ผลผลิตย่อยการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการรองรับภูมิภาคอาเซียน สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมย่อยการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการรองรับภูมิภาคอาเซียน XXXXO4916287 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมย่อยการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ XXXXO4916288 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์ XXXXO4916289 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมย่อยการจัดท า คู่มือ เอกสาร และรายงานการเดินทางไปราชการเพ่ือตรวจติดตาม
โครงการการพัฒนาวัสดุอ้างอิงทางนิติวิทยาศาสตร์เพ่ือการรองรับภูมิภาคอาเซียน

XXXXO4916290 สยศ.ตร.(วจ.)

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงท่ีถูกต้องเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 25007037A3000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007XXXXO4896 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี จชต. XXXXO4896101 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

แผนงานบุคลาการภาครัฐ (รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม)

2500714719000000

ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 25007XXXXO4911


