
ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก  ปี 62 รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ
โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

2500703053000000 สกบ.

กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 25007xxxxN4974 สกบ.

     ผลผลิตย่อย การจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

สกบ.

          กิจกรรมย่อย การจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

xxxxN4974112 สกบ.

โครงการการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2500703059000000 สยศ.ตร.(ผอ./ผก.)
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 25007xxxxN4975 สยศ.ตร.(ผก.)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2500704049000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxN4976 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
     ผลผลิตย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
         กิจกรรมย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต. xxxxN4976100 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxN4977 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
     ผลผลิตย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
         กิจกรรมย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี จชต. xxxxN4977101 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2500704050000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxN4978 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
     ผลผลิตย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจ จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
          กิจกรรมย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจ จชต. xxxxN4978102 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์ 2500705048000000 บช.ก.(บก.ปคม.)
กิจกรรมป้องกัน ปราบปราม ด าเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง 25007xxxxN4979 บช.ก.(บก.ปคม.)
     ผลผลิตย่อย ป้องกัน ปราบปราม ด าเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง บช.ก.(บก.ปคม.)
          กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์และการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง xxxxN4979103 บช.ก.(บก.ปคม.)
          กิจกรรมย่อย การด าเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง xxxxN4979104 บช.ก.(บก.ปคม.)
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง 25007xxxxN4980 บช.ก.(บก.ปคม.)
      ผลผลิตย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง บช.ก.(บก.ปคม.)
          กิจกรรมย่อย  การเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง xxxxN4980105 บช.ก.(บก.ปคม.)
          กิจกรรมย่อย  การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง xxxxN4980106 บช.ก.(บก.ปคม.)
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี 25007xxxxN4981 บช.ก.(บก.ปคม.)
     ผลผลิตย่อย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี บช.ก.(บก.ปคม.)
          กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมข้าราชการต ารวจในสังกัดให้มีความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี
เก่ียวกับการค้ามนุษย์

xxxxN4981107 บช.ก.(บก.ปคม.)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2500706041000000 บช.ปส.
กิจกรรมจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา 25007xxxxN4982 บช.ปส.
     ผลผลิตย่อย การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา บช.ปส.
          กิจกรรมย่อย การจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา xxxxN4982109 บช.ปส.
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 25007xxxxN4983 บช.ปส.
     ผลผลิตย่อย การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า บช.ปส.
          กิจกรรมย่อย การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า xxxxN4983108 บช.ปส.
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 2500706042000000 บช.ปส.
กิจกรรมการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 25007xxxxN4984 บช.ปส.
     ผลผลิตย่อย การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด บช.ปส.
          กิจกรรมย่อย การสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด xxxxN4984110 บช.ปส.
ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 2500712002000000 สยศ.ตร.(ผก.)/สงป.(งป.)
กิจกรรมการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 25007xxxxN4985 บช.ตชด.
     ผลผลิตย่อย การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน บช.ตชด.
          กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน xxxxN4985234 บช.ตชด.
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 25007xxxxN4986 บช.ทท.
     ผลผลิตย่อย การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว บช.ทท.

รหัสงบประมาณ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก



ผลผลิต/ กิจกรรมหลัก  ปี 62 รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ

รหัสงบประมาณ/กิจกรรมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 3 ผลผลิต / 18 โครงการ / 43 กิจกรรมหลัก

          กิจกรรมย่อย การออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียว,โรงแรม xxxxN4986118 บช.ทท.
กิจกรรมการป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 25007xxxxN4987 สตม.
     ผลผลิตย่อย การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา สตม.
          กิจกรรมย่อย การป้องกันและการปราบปรามการลักลอบหนีเข้าเมืองและคนต่างด้าวไม่พึงปรารถนา xxxxN4987235 สตม.
กิจกรรมการด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ 25007xxxxN4988 บช.ส.
     ผลผลิตย่อย การด าเนินการเก่ียวกับงานด าเนินงานกรรมวิธีข่าวกรองให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางใน
การบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ สตช.

บช.ส.

          กิจกรรมย่อย การสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพ่ือความม่ันคงของรัฐท้ังในและต่างประเทศ xxxxN4988128 บช.ส.
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล 25007xxxxN4989 บช.ก.(บก.รน.)
     ผลผลิตย่อย การออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

          กิจกรรมย่อย การออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความ
สงบเรียบร้อยทางทะเล

xxxxN4989130 บช.ก.(บก.รน.)

     ผลผลิตย่อย การออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและการกระท าผิดในเขตน่านน้ าและทางทะเล บช.ก.(บก.รน.)
          กิจกรรมย่อย การออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและการกระท าผิดในเขตน่านน้ าและทางทะเล xxxxN4989131 บช.ก.(บก.รน.)
กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 25007xxxxN4990 บช.ก.
     ผลผลิตย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง บช.ก.
          กิจกรรมย่อย การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง xxxxN4990132 บช.ก.
กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 25007xxxxN4991 บช.ก.(บก.ปปป.)
     ผลผลิตย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ บช.ก.(บก.ปปป.)
          กิจกรรมย่อย การสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ xxxxN4991222 บช.ก.(บก.ปปป.)
กิจกรรมการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 25007xxxxN4992 บช.ก.(บก.ปทส.)
     ผลผลิตย่อย การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม บช.ก.(บก.ปทส.)
          กิจกรรมย่อย การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม xxxxN4992133 บช.ก.(บก.ปทส.)
กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 25007xxxxN4993 บช.ปส.
     ผลผลิตย่อย การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด บช.ปส.
          กิจกรรมย่อย การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต และผู้ค้ายาเสพติด xxxxN4993240 บช.ปส.
ผลผลิตการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2500712008000000 สยศ.ตร.(ยศ.)/สงป.(งป.)
กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 25007xxxxN4994 สยศ.ตร.(ผก.)/สงป.(งป.)
ผลผลิตการบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และบริการประชาชน 2500712025000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)
กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ 25007xxxxN4995 รพ.ตร.
     ผลผลิตย่อย การให้บริการสุขภาพ รพ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจรักษาทางการแพทย์ xxxxN4995218 รพ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การสร้างเสริมสุขภาพ xxxxN4995219 รพ.ตร.
     ผลผลิตย่อย ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการจัดการเรียนการสอน รพ.ตร.
          กิจกรรมย่อย ผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล xxxxN4995220 รพ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ xxxxN4995221 รพ.ตร.
     ผลผลิตย่อย การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเช้ือเอดส์ รพ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเช้ือเอดส์ xxxxN4995241 รพ.ตร.
กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 25007xxxxN4996 รพ.ตร.(นต.)
     ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ศพ รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การตรวจชันสูตรศพ xxxxN4996180 รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การตรวจร่างกายเก่ียวกับคดี xxxxN4996182 รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การถ่ายภาพทางการแพทย์ xxxxN4996183 รพ.ตร.(นต.)
     ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา รพ.ตร.(นต.)
          กิจรรมย่อย การวิเคราะห์สารพิษ xxxxN4996184 รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด xxxxN4996185 รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การตรวจแอลกอฮอล์ xxxxN4996186 รพ.ตร.(นต.)
     ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ รพ.ตร.(นต.)
          กิจรรมย่อย การตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย xxxxN4996187 รพ.ตร.(นต.)
          กิจรรมย่อย การตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ xxxxN4996188 รพ.ตร.(นต.)
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          กิจรรมย่อย การตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง xxxxN4996189 รพ.ตร.(นต.)
     ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การตรวจอายุบุคคล xxxxN4996191 รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย xxxxN4996192 รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การตรวจสอบบุคคลสูญหาย xxxxN4996193 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 25007xxxxN4997 บช.ศ.
     ผลผลิตย่อย การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ บช.ศ.
          กิจกรรมย่อย การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ xxxxN4997194 บช.ศ.
     ผลผลิตย่อย การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ บช.ศ.
          กิจกรรมย่อย การผลิตและฝึกอบรมต ารวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) xxxxN4997195 บช.ศ.
          กิจกรรมย่อย การควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา xxxxN4997196 บช.ศ.
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 25007xxxxN4998 สทส.
     ผลผลิตย่อย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สทส.
          กิจกรรมย่อย การสนับสนุนทางเทคโนโลยี xxxxN4998197 สทส.
          กิจกรรมย่อย ด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซด์ xxxxN4998198 สทส.
          กิจกรรมย่อย การให้บริการด้านการส่ือสาร xxxxN4998199 สทส.
          กิจกรรมย่อย การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ xxxxN4998200 สทส.
กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ 25007xxxxN4999 สพฐ.ตร.
     ผลผลิตย่อย ฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย ฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) xxxxN4999201 สพฐ.ตร.
     ผลผลิตย่อย การตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ xxxxN4999202 สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจเอกสาร xxxxN4999203 สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน xxxxN4999204 สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ xxxxN4999205 สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจยาเสพติด xxxxN4999206 สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจลายน้ิวมือแฝง xxxxN4999207 สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ xxxxN4999208 สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ xxxxN4999209 สพฐ.ตร.
     ผลผลิตย่อย การตรวจทางวิทยาการต ารวจ สพฐ.ตร.
          กิจกรรมย่อย การตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร xxxxN4999210 สพฐ.ตร.
กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 25007xxxxN5000 สบส.
     ผลผลิตย่อย การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน สบส.
          กิจกรรมย่อย การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน xxxxN5000211 สบส.
     ผลผลิตย่อย การสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย สบส.
          กิจกรรมย่อย การให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย xxxxN5000212 สบส.
          กิจกรรมย่อย การพัฒนาด้านกฎหมาย xxxxN5000213 สบส.
กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25007xxxxN5001 สยศ.ตร.(ผอ.)
     ผลผลิตย่อย การป้องกันอาชญกรรม สยศ.ตร.(ผอ.)
          กิจกรรมย่อย งานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม xxxxN5001214 สยศ.ตร.(ผอ.)
          กิจกรรมย่อย การต้ังจุดตรวจจุดสกัด xxxxN5001215 สยศ.ตร.(ผอ.)
     ผลผลิตย่อย การปราบปรามอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)
          กิจกรรมย่อย การสืบสวนจับกุม xxxxN5001216 สยศ.ตร.(ผอ.)
          กิจกรรมย่อย การตรวจค้น xxxxN5001217 สยศ.ตร.(ผอ.)
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2500712028000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25007xxxxN5002 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
     ผลผลิตย่อย การป้องกันการก่อความไม่สงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
          กิจกรรมย่อย การฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีต ารวจ) xxxxN5002134 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
          กิจกรรมย่อย การต้ังจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง) xxxxN5002135 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
     ผลผลิตย่อย การปราบปรามการก่อความไม่สงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
          กิจกรรมย่อย การปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระท าความผิดคดีความม่ันคง xxxxN5002136 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
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          กิจกรรมย่อย การสืบสวนสอบสวนคดีความม่ันคง xxxxN5002137 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
     ผลผลิตย่อย การด าเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
          กิจกรรมย่อย การปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

xxxxN5002138 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

     ผลผลิตย่อย การบริหาร ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
          กิจกรรมย่อย การบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ xxxxN5002139 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500720055000000 สตม.
กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 25007xxxxN5003 สตม.
     ผลผลิตย่อย พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ สตม.
          กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ xxxxN5003236 สตม.
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2500720056000000 สตม.
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 25007xxxxN5004 สตม.
      ผลผลิตย่อย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สตม.
          กิจกรรมย่อย พัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ xxxxN5004140 สตม.
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี EEC ให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงาน 2500721057000000 สตม.
กิจกรรมพัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี EEC 25007xxxxN5005 สตม.
     ผลผลิตย่อย พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี EEC สตม.
          กิจกรรม พัฒนาหน่วยงาน อาคาร สถานท่ีให้มีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี EEC xxxxN5005237 สตม.
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือเสริมความม่ันคงในพ้ืนท่ี EEC 2500721058000000 สตม.
กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการเพ่ือเสริมความเข้มแข็งในพ้ืนท่ี EEC 25007xxxxN5006 สตม.
     ผลผลิตย่อย จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการ เพ่ือเสริมความเข้มแข็งในพ้ืนท่ี EEC สตม.
          กิจกรรมย่อย จัดหาครุภัณฑ์และระบบการบริการ เพ่ือเสริมความเข้มแข็งในพ้ืนท่ี EEC xxxxN5006238 สตม.
     ผลผลิตย่อย จัดหารถเคล่ือนท่ีให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพ่ือเสริมความเข้มแข็งในพ้ืนท่ี EEC สตม.
          กิจกรรมย่อย จัดหารถเคล่ือนท่ีให้บริการคนต่างด้าวและประชาชน (Mobile Service) เพ่ือเสริมความเข้มแข็งในพ้ืนท่ี 
EEC

xxxxN5006239 สตม.

โครงการระบบจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ ส าหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) 2500724078000000 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมการจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูล ดีเอ็นเอ ส าหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) 25007xxxxN5007 รพ.ตร.(นต.)
     ผลผลิตย่อย การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ส าหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) รพ.ตร.(นต.)
          กิจกรรมย่อย การจัดเก็บและจัดการฐานข้อมูลดีเอ็นเอ ส าหรับห้องปฏิบัติการ (LIMS) xxxxN5007242 รพ.ตร.(นต.)
โครงการการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2500725039000000 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 25007xxxxN5008 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย การพัฒนา Distance Training Model อิงสมรรถนะด้านเทคนิคยุทธวิธี : การฝึกอบรมส าหรับหัวหน้างาน
ป้องกันปราบปราม 159 สถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค 5 เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานท่ีเผชิญเหตุ

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมส าหรับหัวหน้างานป้องกันปราบปราม 159 สถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค 5 เพ่ือ
ความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานท่ีเผชิญเหตุ

xxxxN5008243 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การจัดการความรู้งานสืบสวนท่ีเป็น Best Practice ของสุดยอดนักสืบยุค 4.0 สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก ข้าราชการต ารวจท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการสืบสวน จ านวน 14 คน , อดีตนักสืบ
ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ จ านวน 2 คน , เจ้าหน้าท่ี FBI จ านวน 2 คน และกิจกรรมถอดบทเรียน จ านวน 18 คน

xxxxN5008244 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การพัฒนาระบบความจริงเสมือนส าหรับการตรวจและจ าลองสถานท่ีเกิดเหตุคดี สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบความจริงเสมือนส าหรับการตรวจและจ าลองสถานท่ีเกิดเหตุคดี xxxxN5008245 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย การพัฒนาระบบรู้จ าใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลึก สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบรู้จ าใบหน้าคนร้ายโดยใช้เครือข่ายเรียนรู้ลึก xxxxN5008246 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎลายน้ิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เจนเช่ียวไวโอเลตชนิดต่างๆ สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎลายน้ิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เจนเช่ียวไวโอเลตท่ี
แตกต่างกัน 3 ชนิด

xxxxN5008247 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย จัดท าคู่มือแผนต้นฉบับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแผนบังคับใช้กฎหมาย xxxxN5008248 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย การพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือของประชาชน สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย  รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือให้แก่ประชาชน xxxxN5008249 สยศ.ตร.(วจ.)
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     ผลผลิตย่อย มาตรการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของบุคคลพ้นโทษในคดีข่มขืนกระท าช าเราในยุค 4.0 สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย มาตรการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของบุคคลพ้นโทษในคดีข่มขืนกระท าช าเราในยุค 4.0 xxxxN5008250 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย ระบบการสร้างความยุติธรรมในการแต่งต้ังข้าราชการต ารวจระดับสถานีต ารวจ สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์ หน.สน. ภ.1-9 แบบ บช.น. จ านวน 10 คน , ผู้บริหาร จ านวน 10 คน , นักวิชาการต ารวจ 
จ านวน 2 คน และสนทนากลุ่ม จ านวน 6 คน

xxxxN5008251 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การมีส่วนร่วมของต ารวจในการส่งเสริมให้มีความรู้กับประชาชน เร่ืองการอนุรักษ์ดิน น้ า และทรัพยากรป่าไม้ 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าโครงการพระราชด าริมาใช้ในการด าเนินชีวิต

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย การจัดท าคู่มือการอนุรักษ์ดิน น้ า และทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมน า
โครงการพระราชด าริมาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ

xxxxN5008252 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย คู่มือการป้องกันปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย xxxxN5008253 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย การพัฒนารูปแบบด าเนินการโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบ
สังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย คู่มือการด าเนินโครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบสังคม
รอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

xxxxN5008254 สยศ.ตร.(วจ.)

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและความม่ันคง 2500725060000000 สยศ.ตร.(วจ.)
กิจกรรมการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคมและความม่ันคง 25007xxxxN5009 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย การจ าแนกลักษณะองค์ประกอบของระเบิดท่ีเกิดข้ึนในพ้ีนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เทคนิค Scanning 
Electron Microscope/energy dispersive x ray spectroscopy

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะธาตุองค์ประกอบท่ีส าคัญในวัตถุระเบิดท่ีพบในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยใช้เทคนิคของ SEM/EDX

xxxxN5009255 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจเสพติดใหม่ (NPS) ในมนุษย์เพ่ือรับรองการเป็นประเทศอุตสาหะกรรม
ท่องเท่ียวในศตวรรษท่ี 21

สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย จัดท าคู่มือการตรวจสารเสพติดกลุ่มใหม่ (NPS) ในมนุษย์ xxxxN5009256 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย การพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจ สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย การศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

xxxxN5009257 สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพ่ือรับมือกับคดียาเสพติด สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการบริหารงานสืบสวนสอบสวนคดียาเสพติด xxxxN5009258 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการปราบปรามการค้ามนุษย์ สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย ศึกษาระบบบริหารงานกระบวนการสืบสวนและสอบสวนคดีค้ามนุษย์ xxxxN5009259 สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย ศึกษาปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ xxxxN5009260 สยศ.ตร.(วจ.)
     ผลผลิตย่อย การศึกษารูปแบบ และบทบาทของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ สยศ.ตร.(วจ.)
          กิจกรรมย่อย รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาทเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้สูงอายุ xxxxN5009261 สยศ.ตร.(วจ.)
โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ 2500757064000000 สกพ.
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 25007xxxxN5010 สกพ.(สก.)
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 25007xxxxN5011 บช.ศ.
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 25007xxxxN5012 กมค. (อยู่ระหว่างเจ้าภาพ

ก าหนดกิจกรรมย่อย)

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2500761044000000 บช.ก.(บก.ปปป.)
กิจกรรมจัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007xxxxN5013 จต.

     ผลผลิตย่อย เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จต.

          กิจกรรมย่อย พัฒนากลไกการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม xxxxN5013262 จต.

          กิจกรรมย่อย เพ่ืมประสิทธิภาพในการด าเนินคดีเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ xxxxN5013263 จต.

กิจกรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007xxxxN5014 บช.ก.(บก.ปปป.)
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     ผลผลิตย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ บช.ก.(บก.ปปป.)
          กิจกรรมย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ xxxxN5014158 บช.ก.(บก.ปปป.)
โครงการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 2500762040000000 กมค.
กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริการในกระบวนการยุติธรรม 25007xxxxN5015 สพฐ.ตร
     ผลผลิตย่อย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบมาตรฐานสากล
เพ่ือรองรับการอ านวยความยุติธรรมและความม่ันคง

สพฐ.ตร

          กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายบูรณาการฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์ xxxxN5015161 สพฐ.ตร
          กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบโครงการเครือข่ายเช่ือมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ xxxxN5015162 สพฐ.ตร
          กิจกรรมย่อย การจัดท าฐานข้อมูลดีเอ็นเอ xxxxN5015163 สพฐ.ตร
          กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์ลายน้ิวมือแฝงตามระบบมาตรฐานสากล xxxxN5015164 สพฐ.ตร
          กิจกรรมย่อย การตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายน้ิวมือและฝ่ามือ xxxxN5015165 สพฐ.ตร
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 2500765019000000
กิจกรรมการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 25007xxxxN5016


