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หน่วยงานเจ้าภาพผลผลิต/โครงการ
รหัสงบประมาณและกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
10 ผลผลิต 16 โครงการ 43 กิจกรรมหลัก 120 กิจกรรมย่อย
ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการดาเนินคดีความมั่นคงในพืน้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ จชต.
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
กิจกรรมย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต.
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจในพืน้ ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ผลผลิตย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจ จชต.
กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตารวจ จชต.
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์
กิจกรรม การป้องกัน ปรามปราม ดาเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ผลผลิตย่อย ป้องกัน ปราบปราม ดาเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทาความผิดที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย การดาเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทาความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวข้อง
ผลผลิตย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามการกระทาความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่
เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย การเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระทา
ความผิดที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดี
ผลผลิตย่อย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดี
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมข้าราชการตารวจในสังกัดให้มีความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม
และดาเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
ผลผลิตย่อย การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า
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ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า
กิจกรรม การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
ผลผลิตย่อย การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
กิจกรรมย่อย การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
ผลผลิตย่อย การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
กิจกรรมย่อย การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และสัตว์ป่า
กิจกรรม การป้องกันปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และไม้ผิด
กฎหมาย
ผลผลิตย่อย การป้องกันปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า และ
ไม้ผิดกฎหมาย
กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติด้านสัตว์ป่า พืชป่า
และไม้ผิดกฎหมาย
โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรม จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลผลิตย่อย การจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรมย่อย การจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรม การป้องกัน ปรามปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด
ผลผลิตย่อย การจับกุมนักค้ายาเสพติด
กิจกรรมย่อย สืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดรายสาคัญ
กิจกรรมย่อย สืบสวนจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ
ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
กิจกรรม การป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการป้องกันปรามปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึง
ปรารถนา
ผลผลิตย่อย งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทาความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมย่อย งานสืบสวนและปราบปรามผู้กระทาความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม การตรวจบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรและการอนุญาตให้คนต่างด้าวพานักอยู่
ในราชอาณาจักร
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ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย
ผลผลิตย่อย การคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร
กิจกรรมย่อย การคัดกรองบุคคลและพาหนะเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร
ผลผลิตย่อย การควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร
กิจกรรมย่อย การควบคุมคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร
ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
ผลผลิตย่อย การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย การออกตรวจสถานที่ท่องเที่ยว,โรงแรม
กิจกรรมย่อย การรับแจ้งเหตุ
กิจกรรมย่อย ออกตรวจรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ
ผลผลิตย่อย การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย การให้คาแนะนาแก่นักท่องเที่ยว
กิจกรรมย่อย การให้บริการและอานวยความสะดวก
ผลผลิต การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
ผลผลิตย่อย การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรมย่อย การถวายความปลอดภัยในการเสด็จพระราชดาเนิน
กิจกรรมย่อย การถวายความปลอดภัยในเขตพระราชฐาน, ที่ประทับ และที่หมาย
ผลผลิต การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม
กิจกรรม การเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนและการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่แนว
ชายแดนเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ผลผลิตย่อย การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและการเตรียมพร้อมรับภัยคุกคาม
กิจกรรมย่อย การเฝ้าระวังชายแดน
กิจกรรมย่อย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน
ผลผลิตย่อย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่ชายแดน
กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน
กิจกรรม การดาเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสาคัญ
ผลผลิตย่อย การดาเนินการเกี่ยวกับงานดาเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้สานักงานตารวจแห่งชาติและเป็น
ศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ สตช.
กิจกรรมย่อย การสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพื่อความมั่นคงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
กิจกรรม สร้างจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลผลิตย่อย สร้างจิตสานึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมย่อย การรณรงค์สร้างจิตสานึกและค่านิยมโดยชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ผลผลิต การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทาความผิดคดีเฉพาะทาง
กิจกรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้าและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางทะเล
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ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย
ผลผลิตย่อย การออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
รักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล
กิจกรรมย่อย การออกตรวจเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล
ผลผลิตย่อย การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทาผิดในเขตน่านน้าและทางทะเล
กิจกรรมย่อย การออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการกระทาผิดในเขตน่านน้าและทางทะเล
กิจกรรม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง
ผลผลิตย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง
กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญาคดีเฉพาะทาง
กิจกรรม การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิตย่อย การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อย การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลผลิตย่อย การป้องกันการก่อความไม่สงบ
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีตารวจ)
กิจกรรมย่อย การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)
ผลผลิตย่อย การปราบปรามการก่อความไม่สงบ
กิจกรรมย่อย การปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระทาความผิดคดีความมั่นคง
กิจกรรมย่อย การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง
ผลผลิตย่อย การดาเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
กิจกรรมย่อย การปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)
ผลผลิตย่อย การบริหาร
กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพือ่ เสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผลผลิตย่อย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมย่อย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพื่อเสริมความมั่นคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการการวิจัยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรม การวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลผลิตย่อย การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะของพนักงานสอบสวน
กิจกรรมย่อย ดาเนินการศึกษาและกาหนดสมรรถนะของพนักงานสอบสวน

รหัสผลผลิต/กิจกรรม

xxxxM5453130

xxxxM5453131
25007xxxxM5454
xxxxM5454132
25007xxxxM5455
xxxxM5455133
2500710027000000
25007xxxxM5456
xxxxM5456134
xxxxM5456135
xxxxM5456136
xxxxM5456137
xxxxM5456138

xxxxM5456139
2500713055000000
25007xxxxM5458
xxxxM5458140
2500717038000000
25007xxxxM5461
xxxxM5461223

ผลผลิตย่อย การสร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์ของผู้สูงอายุ
กิจกรรมย่อย สร้างเครื่องมือวัดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์ของผู้สูงอายุ
ผลผลิตย่อย การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนกรณีศึกษา : การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

xxxxM5461224
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กิจกรรมย่อย การศึกษาวิจัยเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหากระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
เกี่ยวกับยาเสพติด
ผลผลิตย่อย การพัฒนาขั้นตอนวิธีการสาหรับการตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลในภาพวีดีทัศน์ โดยใช้
เทคนิควิธีการแบบ Speeded-Up Robust Featrues (SURF)
กิจกรรมย่อย การพัฒนาขั้นตอนวิธีการสาหรับการตรวจหาพยานหลักฐานทางดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์
และการประเมินประสิทธิภาพของอัลกอริทึมสาหรับใช้ตรวจหาพยานหลักฐานดิจิทัลจากภาพวีดีทัศน์
ด้วยเทคนิคด้วยเทคนิควิธีการ Speeded-Up Robust Features

รหัสผลผลิต/กิจกรรม
xxxxM5461225

xxxxM5461226

ผลผลิตย่อย การศึกษาการทาให้ปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงโดยใช้สปอร์ของเฟิร์นข้าหลวง หลังลายและ
เฟิร์นริบบิ้นบนพื้นผิววัสดุที่แตกต่างกัน
กิจกรรมย่อย การศึกษาการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงด้วยผงฝุ่นจากสปอร์ของเฟิร์น
ข้าหลวงหลังลายและเฟิร์นริบบิ้นแล้วเปรียบเทียบคุณภาพลายนิ้วมือแฝงที่เก็บด้วยผงฝุ่นจากสปอร์
เฟิร์นทั้งสองพันธุ์บนพื้นผิวหลายชนิด

xxxxM5461227

ผลผลิตย่อย โครงการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตารวจของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
กิจกรรมย่อย การประชุมคณะผู้วิจัยและรวบรวมเอกสารตารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ฯลฯ เกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาจริยธรรมตารวจ
ผลผลิตย่อย อนาคตภาพหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตารวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในทศวรรษหน้า พ.ศ.
2562-2571
กิจกรรมย่อย ศึกษาลักษณะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยตารวจมุ่งสู่ความเป็นวิชาชีพในอนาคต
ครอบคลุมด้านปรัชญาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการบริหารและประเมินหลักสูตร

xxxxM5461228

xxxxM5461229

ผลผลิตย่อย รูปแบบที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
กิจกรรมย่อย การเข้าไปสารวจข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒแิ ละพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550

xxxxM5461230

ผลผลิตย่อย แนวทางความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างเทศบาลนครและสถานีตารวจ เพื่อยกระดับการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
กิจกรรมย่อย ศึกษาวิธีการและรูปแบบการประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างสถานีตารวจ
และเทศบาลนครในการเสริมสร้างและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานสาคัญต่อการกาหนดแนวนโยบายยุทธศาสตร์และการดาเนินการของสานักงานตารวจ
แห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นาร่อง) ร่วมกัน เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม
ผลผลิตย่อย การออกแบบและพัฒนาระบบรู้จาวัตถุบนโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
กิจกรรมย่อย การศึกษาพัฒนาเทคนิควิธีการของคอมพิวเตอร์ วิทัศน์ ในการรู้จาวัตถุบน
โทรศัพท์มือถือประเภทแอนดรอยด์ที่มีประสิทธิภาพ สาหรับช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

xxxxM5461231
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กิจกรรม การวิจัยพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลผลิตย่อย การตรวจลักษณะทางพื้นผิวและธาตุองค์ประกอบในเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยธรรมชาติที่
พบในประเทศไทยโดยวิธี Scanning Electron Microscope/ Energy Dispersive X-Ray
Spectroscopy เพื่อประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์
กิจกรรมย่อย ศึกษาและจาแนกคุณสมบัติทางเคมีแบบเฉพาะเจาะจงของเส้นใยธรรมชาติและเส้นใย
สังเคราะห์ที่พบในประเทศไทย นาองค์ประกอบทางเคมีที่พบไปใช้ ในการตรวจคุณลักษณะเฉพาะทาง
เคมี ในการตรวจเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ในงานนิติวิทยาศาสตร์ และนาเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการตรวจเส้นใยประเภทต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยา
โครงการวิจัยเพือ่ พัฒนาสังคมและความมั่นคง
กิจกรรม การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ผลผลิตย่อย การพัฒนาระบบงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปต้นทางการอานวยความ
ยุติธรรมในระดับสถานีตารวจ
กิจกรรมย่อย กาหนดคุณสมบัติ และสรรหานักวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติในสถานีตารวจเพื่อเพิ่มกาลังพล
ที่มีความรู้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานการสืบสวนคดีอาชญากรรมบนสถานีตารวจ
ผลผลิตย่อย ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการลักลอบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมา ของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรมย่อย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการกับ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการต่อปัญหาการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่
ชายแดนไทย-เมียนมา ของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลผลิตย่อย โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กิจกรรมย่อย การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากบัญชีนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี 2561
ผลผลิตย่อย พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี 2561
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี 2561
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ผลผลิตย่อย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
กิจกรรม โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ผลผลิตย่อย โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
กิจกรรมย่อย โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิตย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย
โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรม การพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม
ผลผลิตย่อย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็น
ระบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการอานวยความยุติธรรมและความมั่นคง
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์
กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
กิจกรรมย่อย การจัดทาฐานข้อมูลดีเอ็นเอ
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ
โครงการปฏิรูประบบงานตารวจ
กิจกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ผลผลิตย่อย ปฏิรูปด้านการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตารวจ
กิจกรรมย่อย โครงการวิจัยประเมินผลการสรรหาและระบบการฝึกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนาย
สิบตารวจ (นสต.)
ผลผลิตย่อย ปฏิรูปด้านการผลิตข้าราชการตารวจ
กิจกรรมย่อย โครงการพัฒนา, ประเมินผล, ปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราม
อาชญากรรม
กิจกรรมย่อย จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์สาหรับการฝึกอบรม
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคาร สถานที่ สาหรับฝึกอบรมเพื่อผลิตข้าราชการตารวจ
ผลผลิตย่อย ปฏิรูปสวัสดิการบ้านพัก
กิจกรรมย่อย ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แฟลต พร้อมส่วนประกอบ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
กิจกรรม ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ผลผลิตย่อย การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
กิจกรรมย่อย การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ สง.นรป.
ผลผลิตย่อย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรมย่อย การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 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.
ผลผลิตย่อย การให้บริการสุขภาพ
กิจกรรมย่อย การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ รพ.ตร.
ผลผลิตย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา
กิจกรรมย่อย การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ สตม.
ผลผลิตย่อย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมย่อย การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับ บช.ปส.
ผลผลิตย่อย การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและเตรียมความพร้อมรับภัยคุกคาม
กิจกรรมย่อย การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ บช.ตชด.,บช.ส.
ผลผลิตย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการกระทาผิดคดีเฉพาะทาง
กิจกรรมย่อย การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ บช.ก.(ยกเว้น
บก.ปปป.)
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ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย
ผลผลิตย่อย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมย่อย การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับ บก.ปปป.
ผลผลิต การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กิจกรรม การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ศพ
กิจกรรมย่อย การตรวจชันสูตรศพ
กิจกรรมย่อย การตรวจชิ้นเนื้อศพ
กิจกรรมย่อย การตรวจร่างกายเกี่ยวกับคดี
กิจกรรมย่อย การถ่ายภาพทางการแพทย์
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา
กิจกรรมย่อย การวิเคราะห์สารพิษ
กิจกรรมย่อย การตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด
กิจกรรมย่อย การตรวจแอลกอฮอล์
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมย่อย การตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย
กิจกรรมย่อย การตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ
กิจกรรมย่อย การตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง
กิจกรรมย่อย การตรวจดี เอ็น เอ พ่อแม่ลูก
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
กิจกรรมย่อย การตรวจอายุบุคคล
กิจกรรมย่อย การตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย
กิจกรรมย่อย การตรวจสอบบุคคลสูญหาย
กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมตารวจ
ผลผลิตย่อย การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตารวจ
กิจกรรมย่อย การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการตารวจ
ผลผลิตย่อย การผลิตและฝึกอบรมตารวจ
กิจกรรมย่อย การผลิตและฝึกอบรมตารวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
กิจกรรมย่อย การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลผลิตย่อย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมย่อย การสนับสนุนทางเทคโนโลยี
กิจกรรมย่อย ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์
กิจกรรมย่อย การให้บริการด้านการสื่อสาร
กิจกรรมย่อย การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดาเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ
ผลผลิตย่อย ฝ่ายอานวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)
กิจกรรมย่อย ฝ่ายอานวยการ (ตรวจพิสูจน์หลักฐาน)
ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรมย่อย การตรวจสถานที่เกิดเหตุ
กิจกรรมย่อย การตรวจเอกสาร
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ผลผลิต/ ผลผลิตย่อย /กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย การตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
กิจกรรมย่อย การตรวจทางเคมีและฟิสิกส์
กิจกรรมย่อย การตรวจยาเสพติด
กิจกรรมย่อย การตรวจลายนิ้วมือแฝง
กิจกรรมย่อย การตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ
กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ผลผลิตย่อย การตรวจทางวิทยาการตารวจ
กิจกรรมย่อย การตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร
กิจกรรม การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน
ผลผลิตย่อย การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน
กิจกรรมย่อย การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน
ผลผลิตย่อย การสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย
กิจกรรมย่อย การให้คาปรึกษาแนะนาและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย
กิจกรรมย่อย การพัฒนาด้านกฎหมาย
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
ผลผลิตย่อย การป้องกันอาชญากรรม
กิจกรรมย่อย งานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม
กิจกรรมย่อย การตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ผลผลิตย่อย การปราบปรามอาชญากรรม
กิจกรรมย่อย การสืบสวนจับกุม
กิจกรรมย่อย การตรวจค้น
ผลผลิต การให้บริการสุขภาพ
กิจกรรม การตรวจรักษาทางการแพทย์และการให้บริการสุขภาพ
ผลผลิตย่อย การให้บริการสุขภาพ
กิจกรรมย่อย การตรวจรักษาทางการแพทย์
กิจกรรมย่อย การสร้างเสริมสุขภาพ
ผลผลิตย่อย ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมย่อย ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล
กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ
ผลผลิต การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรม การสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ผลผลิตย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ
กิจกรรมย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระทาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ
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