แผนดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สถานที่ฝึกอบรม

รุ่น

วัน/เดือน/ปี

ห้องอบรม Big Data Virtual Lab สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตเทเวศร์ เขตดุสิต กทม.

๑

๑๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
หน่วยงาน/สังกัด
(คน)
๕๐
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ : สน.ดุสิต (๒) สน.พญาไท (๒)
สน.มักกะสัน (๒) สน.ห้วยขวาง (๒) สน.ดินแดง (๒) สน.นางเลิ้ง (๒)
สน.สามเสน (๒) สน.ชนะสงคราม (๒) สน.บางโพ (๒)
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๓ : สน.ลำผักชี (๒) สน.สุวนิ ทวงศ์ (๒)
สน.หนองจอก (๒) สน.ลาดกระบัง (๒) สน.ร่มเกล้า (๒) สน.มีนบุรี (๒)
สน.ประชาสำราญ (๒) สน.ฉลองกรุง (๒) สน.จรเข้น้อย (๒)
สน.นิมิตใหม่ (๒) สน.ลำหิน (๒)
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ : สน.จักรวรรดิ (๒) สน.บางรัก (๒)
สน.พระราชวัง (๒) สน.สำราญราษฎร์ (๒) สน.พลับพลาไชย (๒)
สน.ปทุมวัน (๒) สน.ยานนาวา (๒)
สน.ทางด่วน ๑ (๒) สน.ทางด่วน ๒ (๒)
เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕๐ คน

สถานที่ฝึกอบรม

รุ่น

วัน/เดือน/ปี

ห้องอบรม Big Data Virtual Lab สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตเทเวศร์ เขตดุสิต กทม.

๒

๑๗ ธันวาคม
๒๕๖๒

จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
หน่วยงาน/สังกัด
(คน)
๕๐
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ : สน.บางพลัด (๒) สน.บางยี่ขัน (๒)
สน.บางขุนนนท์ (๒) สน.บางกอกน้อย (๒) สน.บางกอกใหญ่ (๒)
สน.บางเสาธง (๒) สน.ท่าพระ (๒) สน.ตลิ่งชัน (๒) สน.ธรรมศาลา (๒)
สน.ศาลาแดง (๒) สน.บวรมงคล (๒)
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ : สน. ท่าข้าม (๒) สน.แสมดำ (๒)
สน.เทียนทะเล (๒) สน.บางขุนเทียน (๒) สน.บางบอน (๒)
สน.ภาษีเจริญ (๒) สน.หลักสอง (๒) สน.เพชรเกษม (๒)
สน.หนองแขม (๒) สน.หนองค้างพลู (๒)
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.๐๒) (๒)
ศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดี (๒)
เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน ๕๐ คน

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เขตบางซื่อ กทม.

๓

๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๒

๔๐

กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ : สน.สายไหม (๒) สน.บางเขน (๒)
สน.บางซื่อ (๒) สน.สุทธิสาร (๒) สน.พหลโยธิน (๒) สน.เตาปูน (๒)
สน.ประชาชื่น (๒) สน.โคกคราม (๒) สน.คันนายาว (๒)
สน.ทุ่งสองห้อง (๒) สน.ดอนเมือง (๒)

สถานที่ฝึกอบรม

รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม
(คน)

หน่วยงาน/สังกัด
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๔ : สน.หัวหมาก (๒) สน.ลาดพร้าว (๒)
สน.วังทองหลาง (๒) สน.โชคชัย (๒) สน.บึงกุ่ม (๒) สน.บางชัน (๒)
สน.ประเวศ (๒) สน.อุดมสุข (๒)

ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เขตบางซื่อ กทม.

๔

๑๙ ธันวาคม
๒๕๖๒

๖๐

เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน ๔๐ คน
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ : สน.วัดพระยาไกร (๒)
สน.บางโพงพาง (๒) สน.ทุ่งมหาเมฆ (๒) สน.ลุมพินี (๒) สน.ทองหล่อ (๒)
สน.คลองตัน (๒) สน.พระโขนง (๒) สน.บางนา (๒) สน.ท่าเรือ (๒)
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๘ : สน.บางยี่เรือ (๒) สน.ตลาดพลู (๒)
สน.บุปผาราม (๒) สน.บุคคโล (๒) สน.สำเหร่ (๒)
สน.สมเด็จเจ้าพระยา (๒) สน.ราษฎร์บูรณะ (๒) สน.บางมด (๒)
สน.ทุ่งครุ (๒) สน.ปากคลองสาน (๒) สน.บางคอแหลม (๒)
งานสายตรวจ ๑ กก.๑ บกจร. (๒) งานสายตรวจ ๒ กก.๑ บกจร. (๒)
งานสายตรวจ ๓ กก.๑ บกจร. (๒) งานสายตรวจ ๕ กก.๑ บกจร. (๒)
กองกำกับการ ๔ บกจร. (๒) กก.๘ บก.ทางหลวง (๒)
งานสายตรวจผู้ขับขี่ กก.๕ บกจร. (๒) กองบังคับการจราจร (๒)
เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่เข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน ๖๐ คน

