
ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
ภายในประเทศ

2500713002000000 จ านวนประชากร  คน 100.00% สยศ.ตร.(ผค.)
และสงป.

กิจกรรมการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 25007XXXXP4486 ความพึงพอใจและความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจตระเวน
ชายแดนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคง
ของรัฐ หมู่บ้านเป้าหมาย ท่ีด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนเพ่ือความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน

 หมู่บ้าน 100.00% บช.ตชด.

ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน ความพึงพอใจและความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจตระเวน
ชายแดนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคง
ของรัฐ หมู่บ้านเป้าหมาย ท่ีด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนเพ่ือความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน

 หมู่บ้าน 100.00% บช.ตชด.

กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน XXXXP4486234 ความพึงพอใจและความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานของต ารวจตระเวน
ชายแดนในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่ียวกับความม่ันคง
ของรัฐ หมู่บ้านเป้าหมาย ท่ีด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ชายแดนเพ่ือความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของรัฐ
ไม่น้อยกว่า 4,500 หมู่บ้าน

 หมู่บ้าน 100.00% บช.ตชด.

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเท่ียว

25007XXXXP4487 จ านวนการออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียวและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  คร้ัง 100.00% บช.ทท.

ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเท่ียว

จ านวนการออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียวและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  คร้ัง 100.00% บช.ทท.

กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพัก
นักท่องเท่ียว

XXXXP4487118 จ านวนการออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียวและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  คร้ัง 100.00% บช.ทท.

กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท า
ความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

25007XXXXP4488 ผลการจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

 คน 100.00% บช.ก.(บก.ปคม.)

ผลผลิตย่อยป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท า
ความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

ผลการจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

 คน 100.00% บช.ก.(บก.ปคม.)

แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณงานผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เกณฑ์การ
ปันส่วน

เจ้าภาพ



แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณงานผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เกณฑ์การ
ปันส่วน

เจ้าภาพ

กิจกรรมย่อยป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการ
กระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

XXXXP4488266 ผลการจับกุมผู้กระท าความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

 คน 100.00% บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่
พึงปรารถนา

25007XXXXP4489 ผลการผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายกลับไปนอก
ราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 200,000 คน

 คน 100.00% สตม.

ผลผลิตย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่าง
ด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา

ผลการผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายกลับไปนอก
ราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 200,000 คน

 คน 100.00% สตม.

กิจกรรมย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคน
ต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา

XXXXP4489267 ผลการผลักดันส่งกลับคนต่างด้าวผิดกฎหมายกลับไปนอก
ราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า 200,000 คน

 คน 100.00% สตม.

กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 25007XXXXP4492 ผลการด าเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง  คดี 100.00% บช.ก.

ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดี
เฉพาะทาง

ผลการด าเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง  คดี 100.00% บช.ก.

กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดี
เฉพาะทาง

XXXXP4492132 ผลการด าเนินคดีอาชญากรรมเฉพาะทาง  คดี 100.00% บช.ก.

กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

25007XXXXP4493 การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถท าส านวนส่งให้ ป.ป.ช.หรือ 
ป.ป.ท. ด าเนินตามกฎหมาย

 คดี 100.00% บช.ก.(บก.ปปป.)

ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถท าส านวนส่งให้ ป.ป.ช.หรือ 
ป.ป.ท. ด าเนินตามกฎหมาย

 คดี 100.00% บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระท า
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ

XXXXP4493222 การสืบสวนและสอบสวนคดีท่ีสามารถท าส านวนส่งให้ ป.ป.ช.หรือ 
ป.ป.ท. ด าเนินตามกฎหมาย

 คดี 100.00% บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

25007XXXXP4494 การจับกุมการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 4,158 คดี

 จ านวนคดี 100.00% บช.ก.(บก.ปทส.)

ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

การจับกุมการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 4,158 คดี

 จ านวนคดี 100.00% บช.ก.(บก.ปทส.)

กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

XXXXP4494133 การจับกุมการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 4,158 คดี

 จ านวนคดี 100.00% บช.ก.(บก.ปทส.)



แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณงานผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เกณฑ์การ
ปันส่วน

เจ้าภาพ

กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายา
เสพติด

25007XXXXP4495 เชิงปริมาณ:การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
ข้อหาครอบครองข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 168,100 ราย

 ราย 100.00% บช.ปส.

ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและ
ผู้ค้ายาเสพติด

เชิงปริมาณ:การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
ข้อหาครอบครองข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 168,100 ราย

 ราย 100.00% บช.ปส.

กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต
และผู้ค้ายาเสพติด

XXXXP4495240 เชิงปริมาณ:การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
ข้อหาครอบครองข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 168,100 ราย

 ราย 100.00% บช.ปส.

กิจกรรมการด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความ
ม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ

25007XXXXP4490 จ านวนข่าวกรองท่ีถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  เร่ือง 100.00% บช.ส.

ผลผลิตย่อยการด าเนินการเก่ียวกับงานด าเนินกรรมวิธี
ข่าวกรองให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลาง
ในการบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความม่ันคง
แห่งชาติ สตช.

จ านวนข่าวกรองท่ีถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  เร่ือง 100.00% บช.ส.

กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพ่ือ
ความม่ันคงของรัฐท้ังในและต่างประเทศ

XXXXP4490128 จ านวนข่าวกรองท่ีถูกต้อง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  เร่ือง 100.00% บช.ส.

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน้ าและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ทางทะเล

25007XXXXP4491 การออกตรวจดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตน่านน้ า  คร้ัง 100.00% บช.ก.(บก.รน.)

ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษา
ความสงบเรียบร้อยทางทะเล

การออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

 คร้ัง 70.00% บช.ก.(บก.รน.)

กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษา
ความสงบเรียบร้อยทางทะเล

XXXXP4491130 การออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

 คร้ัง 70.00% บช.ก.(บก.รน.)

ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรม
และกระท าผิดในเขตน่านน้ าและทางทะเล

การออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและกระท าผิดในเขต
น่านน้ าและทางทะเล

 คร้ัง 30.00% บช.ก.(บก.รน.)

กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพ่ือปราบปราม
อาชญากรรมและกระท าผิดในเขตน่านน้ าและทางทะเล

XXXXP4491131 การออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและกระท าผิดในเขต
น่านน้ าและทางทะเล

 คร้ัง 30.00% บช.ก.(บก.รน.)



แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณงานผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เกณฑ์การ
ปันส่วน

เจ้าภาพ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่
สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

2500713028000000 จ านวนการเกิดเหตุการณ์  คร้ัง 100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความ
ไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

25007XXXXP4496 จ านวนการเกิดเหตุการณ์  คร้ัง 100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ จ านวนการเกิดเหตุการณ์  คร้ัง 30.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีต ารวจ) XXXXP4496134 จ านวนการจัดโครงการฝึกอบรม  คร้ัง 1.50% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการต้ังจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความ
ปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)

XXXXP4496135 จ านวนการต้ังจุดตรวจ  คร้ัง 28.50% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ จ านวนการจับกุมคนร้ายตามหมายจับคดีความม่ันคง (ป.วิอาญา)  หมาย 25.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุม
เป้าหมาย/ผู้กระท าความผิดคดีความม่ันคง

XXXXP4496136 ปิดล้อมตรวจค้นตามหมายจับ คดีรู้ตัวผู้กระท าความผิดเปรียบเทียบ
กับปีเก่า

 คดี 12.50% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความม่ันคง XXXXP4496137 จ านวนการสืบสวนสอบสวนคดีความม่ันคงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  คดี 12.50% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการด าเนินการด้านกิจการพลเรือนและการ
ปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

จ านวนพบปะเย่ียมเยียนผู้น าศาสนา ผู้น าหมู่บ้าน เย่ียมมัสยิด, 
เย่ียมครู, เย่ียมกลุ่มเส่ียงและผู้เคยถูกจับตามพรก.

 คร้ัง 5.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การ
ฝึกอบรมประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

XXXXP4496138 จ านวนพบปะเย่ียมเยียนผู้น าศาสนา ผู้น าหมู่บ้าน เย่ียมมัสยิด, 
เย่ียมครู, เย่ียมกลุ่มเส่ียงและผู้เคยถูกจับตามพรก.

 คร้ัง 5.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการบริหาร จ านวนคร้ังในการบริหารจัดการ  คร้ัง 40.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุม
สถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

XXXXP4496139 จ านวนคร้ังในการบริหารจัดการ  คร้ัง 40.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์

2500701078000000 จ านวนคนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการถวายความปลอดภัย

 คน 100.00% สยศ.ตร.(ผก.)

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

25007XXXXP4470 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คน 100.00% สยศ.ตร.(ผก.)

ผลผลิตย่อยสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการจิต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชด าริ

 คน 100.00% สยศ.ตร.(ผก.)
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กิจกรรมย่อยอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยใน
การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

XXXXP4470268 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คน 100.00% สยศ.ตร.(ผก.)

กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์

25007XXXXP4469 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีผ่านการฝึกอบรม  คน 100.00% สยศ.ตร.(ผก.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการถวายความปลอดภัย จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีผ่านการฝึกอบรม  คน 100.00% สยศ.ตร.(ผก.)

กิจกรรมย่อยฝึกอบรมข้าราชการต ารวจท่ีท าหน้าท่ี
ถวายความปลอดภัย

XXXXP4469272 จ านวนข้าราชการต ารวจท่ีผ่านการฝึกอบรม  คน 100.00% สยศ.ตร.(ผก.)

โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

2500702053000000 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 100.00% สกบ.

กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

25007XXXXP4471 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 100.00% สกบ.

ผลผลิตย่อยการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 100.00% สกบ.

กิจกรรมย่อยการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

XXXXP4471112 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 100.00% สกบ.

โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรมและ
บริการประชาชน

2500702077000000 จ านวนคดีท่ีรับค าร้องทุกข์  คดี 100.00%  สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ 25007XXXXP4473 จ านวนผู้มารับบริการสุขภาพ  ราย 100.00% รพ.ตร.

ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ จ านวนผู้มารับบริการสุขภาพ  ราย 99.40% รพ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์ XXXXP4473218 จ านวนผู้มารับบริการสุขภาพ  ราย 96.20% รพ.ตร.

กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ XXXXP4473219 จ านวนผู้มารับบริการสุขภาพ  ราย 3.20% รพ.ตร.

ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการ
จัดการเรียนการสอน

นักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลท่ีผ่านหลักสูตร  ราย 0.20% รพ.ตร.
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กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล XXXXP4473220 นักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลท่ีผ่านหลักสูตร  ราย 0.10% รพ.ตร.

กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการ
สุขภาพในหลักสูตรต่างๆ

XXXXP4473221 นักศึกษาพยาบาลต ารวจและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลท่ีผ่านหลักสูตร  ราย 0.10% รพ.ตร.

ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกัน
การติดเช้ือเอดส์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ราย 0.40% รพ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการ
ป้องกันการติดเช้ือเอดส์

XXXXP4473241 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ราย 0.40% รพ.ตร.

กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25007XXXXP4479 จ านวนคดีท่ีรับค าร้องทุกข์  คดี 100.00% สยศ.ตร.(ผอ.)

ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม จ านวนคร้ังการออกตรวจเพ่ือป้องกันอาชญากรรมและการต้ังจุด
ตรวจจุดสกัด

 คร้ัง 90.00% สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม XXXXP4479214 จ านวนคร้ังการออกตรวจเพ่ือป้องกันอาชญากรรม  คร้ัง 80.00% สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมย่อยการต้ังจุดตรวจจุดสกัด XXXXP4479215 จ านวนคร้ังการต้ังจุดตรวจจุดสกัด  คร้ัง 10.00% สยศ.ตร.(ผอ.)

ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม จ านวนคร้ังการออกสืบสวนจับกุมและการตรวจค้น  คร้ัง 10.00% สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม XXXXP4479216 จ านวนคร้ังการออกสืบสวนจับกุม  คร้ัง 7.00% สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมย่อยการตรวจค้น XXXXP4479217 จ านวนคร้ังการตรวจค้น  คร้ัง 3.00% สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 25007XXXXP4474 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 100.00% รพ.ตร.(นต.)

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 60.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจชันสูตรศพ XXXXP4474180 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 60.00% รพ.ตร.(นต.)

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 20.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ XXXXP4474184 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 8.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด XXXXP4474185 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 10.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์ XXXXP4474186 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 2.00% รพ.ตร.(นต.)

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 15.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย XXXXP4474187 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 5.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ XXXXP4474188 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 3.00% รพ.ตร.(นต.)
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กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง XXXXP4474189 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 7.00% รพ.ตร.(นต.)

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 5.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล XXXXP4474191 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 2.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย XXXXP4474192 จ านวนผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัยท่ีมารับการตรวจ  เร่ือง 1.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจสอบบุคคลสูญหาย XXXXP4474193 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 2.00% รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ต ารวจ

25007XXXXP4477 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 100.00% สพฐ.ตร.

ผลผลิตย่อยฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 0.34% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) XXXXP4477201 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 0.34% สพฐ.ตร.

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 15.88% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ XXXXP4477202 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 0.28% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร XXXXP4477203 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 0.26% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน XXXXP4477204 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 1.87% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ XXXXP4477205 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 0.03% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจยาเสพติด XXXXP4477206 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 1.13% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจลายน้ิวมือแฝง XXXXP4477207 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 11.80% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจชีวภาพและดีเอ็นเอ XXXXP4477208 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 0.50% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ XXXXP4477209 จ านวนเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย  เร่ือง 0.01% สพฐ.ตร.

ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการต ารวจ จ านวนประชาชนมาใช้บริการ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ราย 83.78% สพฐ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร XXXXP4477210 จ านวนประชาชนมาใช้บริการ ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ราย 83.78% สพฐ.ตร.

กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 25007XXXXP4475 สรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ ผลิตและฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจให้เป็นต ารวจคุณภาพ

 คน 100.00% บช.ศ.

ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ สรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ  คน 7.00% บช.ศ.



แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณงานผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เกณฑ์การ
ปันส่วน

เจ้าภาพ

กิจกรรมย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ XXXXP4475194 สรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นข้าราชการต ารวจ  คน 7.00% บช.ศ.

ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรม ผลิตและฝึกอบรมต ารวจ  จ านวนช่ัวโมง/
คนการฝึกอบรม

93.00% บช.ศ.

กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ (พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล)

XXXXP4475195 ผลิตและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ  จ านวนช่ัวโมง/
คนการฝึกอบรม

87.00% บช.ศ.

กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา XXXXP4475196 ควบคุมมาตรฐานคุณภาพการฝึกอบรม  เร่ือง 6.00% บช.ศ.

กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 25007XXXXP4478 จ านวนคร้ังการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน  คร้ัง 100.00% กมค.(สบส.)

ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน จ านวนพนักงานสอบสวนท่ีผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม  คน 50.00% กมค.(สบส.)

กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน XXXXP4478211 จ านวนพนักงานสอบสวนท่ีผ่านการพัฒนาและฝึกอบรม  คน 50.00% กมค.(สบส.)

ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย จ านวนคร้ังท่ีด าเนินการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย  คร้ัง 20.00% กมค.(กม.)

กิจกรรมย่อยการให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อหารือ
ด้านกฎหมาย

XXXXP4478212 ให้ค าปรึกษาและตอบข้อหารือด้านกฎหมาย  คร้ัง 10.00% กมค.(กม.)

กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย XXXXP4478213 ด าเนินการพัฒนาด้านกฎหมาย  เร่ือง 10.00% กมค.(กม.)

ผลผลิตย่อยการอ านวยความยุติธรรมการตรวจส านวน
คดีอาญา และคดีปกครอง

จ านวนส านวนคดีท่ีผ่านการพิจารณาท าความเห็นแย้ง  ส านวน 30.00% กมค.(คด., อฎ.
และ คพ.)

กิจกรรมย่อยตรวจส านวนคดีอาญาจากส านักงานอัยการ
เขตกรุงเทพฯ กรณีส่ังไม่ย่ืนฟ้อง

XXXXP4478291 จ านวนส านวนคดีอาญาท่ีผ่านการพิจารณาท าความเห็นแย้ง  ส านวน 10.00% กมค.(คด.)

กิจกรรมย่อยตรวจส านวนคดีอาญาจากส านักงานอัยการ
เขตกรุงเทพฯ กรณีส่ังไม่ย่ืนอุทธรณ์หรือฎีกา

XXXXP4478292 จ านวนส านวนคดีอาญาท่ีผ่านการพิจารณาท าความเห็นแย้ง  ส านวน 10.00% กมค.(อฎ.)

กิจกรรมย่อยพิจารณาส านวนคดีปกครอง XXXXP4478293 จ านวนส านวนคดีปกครองท่ีผ่านการพิจารณา  ส านวน 10.00% กมค.(คพ.)

กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 25007XXXXP4476 การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  คร้ัง 100.00% สทส.

ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  คร้ัง 100.00% สทส.

กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ XXXXP4476198 การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์  ระบบ 1.12% สทส.
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กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านส่ือสาร XXXXP4476199 การให้บริการด้านการส่ือสาร  คร้ัง 26.11% สทส.

กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ XXXXP4476200 จ านวนเคร่ืองท่ีใช้ระบบสารสนเทศสถานีต ารวจ (CRIMES)  เคร่ือง 72.77% สทส.

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการ
กระท าความผิดค้ามนุษย์

2500705048000000 การด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และคดีท่ีเก่ียวข้อง  คดี 100.00%  บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการ
กระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

25007XXXXP4483 การด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และคดีท่ีเก่ียวข้อง  คดี 100.00% บช.ก.(บก.ปคม.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและ
ด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

การด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และคดีท่ีเก่ียวข้อง  คดี 100.00% บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและ
ด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

XXXXP4483265 การด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และคดีท่ีเก่ียวข้อง  คดี 100.00% บช.ก.(บก.ปคม.)

โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ 2500755064000000 จ านวนสถานีต ารวจท่ีให้บริการประชาชน  แห่ง 100.00%  สกพ.

กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้
กฎหมาย

25007XXXXP4501 จ านวนเขตตรวจ(งานป้องกันปราบปราม)   เขตตรวจ 100.00% กมค.และ สงป.

ผลผลิตย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ จ านวนเขตตรวจ(งานป้องกันปราบปราม)   เขตตรวจ 100.00% กมค.
และ สงป.(งป.)

กิจกรรมย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ XXXXP4501264  จ านวนเขตตรวจ(งานป้องกันปราบปราม)  เขตตรวจ 100.00% กมค.
และ สงป.(งป.)

โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

25007040A1000000 จ านวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉล่ีย 3 ปี

 จ านวน
เหตุการณ์

100.00%  ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้

25007XXXXP4480 จ านวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉล่ีย 3 ปี

 จ านวน
เหตุการณ์

100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใน
พ้ืนท่ี จชต.

จ านวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉล่ีย 3 ปี

 จ านวน
เหตุการณ์

100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
ในพ้ืนท่ี จชต.

XXXXP4480100 จ านวนเหตุการณ์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับ
ค่าเฉล่ีย 3 ปี

 จ านวน
เหตุการณ์

100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
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กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

25007XXXXP4481 จ านวนการเสียชีวิตของจนท.และประชาชนจากเหตุการณ์ความ
ม่ันคงฯ ลดลงร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง

 คน 100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต ารวจ จชต.

จ านวนการเสียชีวิตของจนท.และประชาชนจากเหตุการณ์ความ
ม่ันคงฯ ลดลงร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง

 คน 100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ต ารวจ จชต.

XXXXP4481102 จ านวนการเสียชีวิตของจนท.และประชาชนจากเหตุการณ์ความ
ม่ันคงฯ ลดลงร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย 3 ปี ย้อนหลัง

 คน 100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

25007040A3000000 จ านวนการเกิดเหตุการณ์  คร้ัง 100.00%  ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้

25007XXXXP4482 จ านวนการเกิดเหตุการณ์  คร้ัง 100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงใน
พ้ืนท่ี จชต.

จ านวนการเกิดเหตุการณ์  คร้ัง 100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความ
ม่ันคงในพ้ืนท่ี จชต.

XXXXP4482101 จ านวนการเกิดเหตุการณ์  คร้ัง 100.00% ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2500706041000000 เชิงปริมาณ : จ านวนประชากรวัยเส่ียงสูงได้รับการสร้างภูมคุ้ม
กันป้องกันยาเสพติด 493,500 คน

 คน 100.00%  บช.ปส.

กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

25007XXXXP4484 เชิงปริมาณ : จ านวนประชากรวัยเส่ียงสูงได้รับการสร้างภูมคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติด จ านวน 493,500 คน

 คน 100.00% บช.ปส.

ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

เชิงปริมาณ : จ านวนประชากรวัยเส่ียงสูงได้รับการสร้างภูมคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติด จ านวน 493,500 คน

 คน 100.00% บช.ปส.

กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

XXXXP4484108 เชิงปริมาณ : จ านวนประชากรวัยเส่ียงสูงได้รับการสร้างภูมคุ้มกัน
ป้องกันยาเสพติด จ านวน 493,500 คน

 คน 100.00% บช.ปส.

โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 2500706042000000 เชิงปริมาณ : ร้อยละของการสกัดก้ันน าเข้า ส่งออกยาเสพติด 
เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดท่ีจับกุมท้ังประเทศ ร้อยละ 70

 ร้อยละ 100.00%  บช.ปส.



แบบรายงานผลการด าเนินงาน ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปริมาณงานผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย

รหัสผลผลิต/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ  เกณฑ์การ
ปันส่วน

เจ้าภาพ

กิจกรรมการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 25007XXXXP4485 เชิงปริมาณ : ร้อยละของการสกัดก้ันน าเข้า ส่งออกยาเสพติด 
เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดท่ีจับกุมท้ังประเทศ ร้อยละ 70

 ร้อยละ 100.00% บช.ปส.

ผลผลิตย่อยการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายา
เสพติด

เชิงปริมาณ : ร้อยละของการสกัดก้ันน าเข้า ส่งออกยาเสพติด 
เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดท่ีจับกุมท้ังประเทศ ร้อยละ 70

 ร้อยละ 100.00% บช.ปส.

กิจกรรมย่อยการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้า
ยาเสพติด

XXXXP4485110 เชิงปริมาณ : ร้อยละของการสกัดก้ันน าเข้า ส่งออกยาเสพติด 
เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดท่ีจับกุมท้ังประเทศ ร้อยละ 70

 ร้อยละ 100.00% บช.ปส.

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

2500757044000000 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ 
(ITA)

 คน 100.00%  บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

25007XXXXP4502 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ 
(ITA)

 คะแนน 100.00% บช.ก.(บก.ปปป.)

ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ 
(ITA)

 คะแนน 100.00% บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ XXXXP4502158 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานภาครัฐ 
(ITA)

 คะแนน 100.00% บช.ก.(บก.ปปป.)

      ลงช่ือ
(                            )

ระดับ สว. ข้ึนไป

ตรวจแล้วถูกต้อง


