
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจาภาพ หมายเหตุ

1 ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

ภายในประเทศ

 2500713002000000 สยศ.ตร(ผค.) /สงป.(งป.)

1 กิจกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน  25007XXXXQ4465 บช.ตชด.

1 ผลผลิตยอยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน บช.ตชด.

1 กิจกรรมยอยการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน  XXXXQ4465234 บช.ตชด.

2 กิจกรรมการปองกัน ปราบปรามและดําเนินคดีการกระทํา

ความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

 25007XXXXQ4466 บช.ก.(บก.ปคม.)

2 ผลผลิตยอยการปองกัน ปราบปรามและดําเนินคดีการ

กระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

บช.ก.(บก.ปคม.)

2 กิจกรรมยอยการปองกัน ปราบปรามและดําเนินคดีการ

กระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

 XXXXQ4466266 บช.ก.(บก.ปคม.)

3 กิจกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาวที่ไม

พึงปรารถนา

 25007XXXXQ4467 สตม.

3 ผลผลิตยอยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตางดาว

ที่ไมพึงปรารถนา

สตม.

3 กิจกรรมยอยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนตาง

ดาวที่ไมพึงปรารถนา

 XXXXQ4467267 สตม.

4 กิจกรรมการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง  25007XXXXQ4470 บช.ก.

4 ผลผลิตยอยการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะ

ทาง

บช.ก.

4 กิจกรรมยอยการปองกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะ

ทาง

 XXXXQ4470132 บช.ก.

5 กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 25007XXXXQ4471 บช.ก.(บก.ปปป.)

5 ผลผลิตยอยการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

บช.ก.(บก.ปปป.)

5 กิจกรรมยอยการสืบสวนและสอบสวนการกระทําความผิด

เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

 XXXXQ4471222 บช.ก.(บก.ปปป.)

6 กิจกรรมการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 25007XXXXQ4472 บช.ก.(บก.ปทส.)

6 ผลผลิตยอยการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บช.ก.(บก.ปทส.)

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ.2565

1 ผลผลิต 13 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 45 ผลผลิตยอย 71 กิจกรรมยอย

และ งบลงทุน 2 โครงการ 4 กิจกรรมหลัก

รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ลําดับ



ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจาภาพ หมายเหตุลําดับ

6 กิจกรรมยอยการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 XXXXQ4472133 บช.ก.(บก.ปทส.)

7 กิจกรรมการปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคายา

เสพติด

 25007XXXXQ4473 บช.ปส.

7 ผลผลิตยอยการปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคา

ยาเสพติด

บช.ปส.

7 กิจกรรมยอยการปองกัน ปราบปราม สืบสวนผูผลิตและผูคา

ยาเสพติด

 XXXXQ4473240 บช.ปส.

8 กิจกรรมการดําเนินการดานการขาวที่มีผลกระทบตอความ

มั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

 25007XXXXQ4468 บช.ส.

8 ผลผลิตยอยการดําเนินการเกี่ยวกับงานดําเนินงานกรรมวิธี

ขาวกรองใหสํานักงานตํารวจแหงชาติและเปนศูนยกลางใน

การบูรณาการ การปฏิบัติตามยุทธศาสตรความมั่นคง

แหงชาติ สตช.

บช.ส.

8 กิจกรรมยอยการสืบหาขาว วิเคราะหขาวกรองเพื่อความ

มั่นคงของรัฐทั้งในและตางประเทศ

 XXXXQ4468128 บช.ส.

9 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในเขตนานน้ําและการรักษาความสงบเรียบรอย

ทางทะเล

 25007XXXXQ4469 บช.ก.(บก.รน.)

9 ผลผลิตยอยการออกตรวจเพื่อปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และรักษา

ความสงบเรียบรอยทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

9 กิจกรรมยอยการออกตรวจเพื่อปองกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และรักษา

ความสงบเรียบรอยทางทะเล

 XXXXQ4469130 บช.ก.(บก.รน.)

10 ผลผลิตยอยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและ

การกระทําผิดในเขตนานน้ําและทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

10 กิจกรรมยอยการออกตรวจเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและ

การกระทําผิดในเขตนานน้ําและทางทะเล

 XXXXQ4469131 บช.ก.(บก.รน.)

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความ

ไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

 2500713028000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

10 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณความ

ไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

 25007XXXXQ4474 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

11 ผลผลิตยอยการปองกันการกอความไมสงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

11 กิจกรรมยอยการฝกอบรม (ฝกยุทธวิธีตํารวจ)  XXXXQ4474134 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

12 กิจกรรมยอยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัย

เสนทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)

 XXXXQ4474135 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

12 ผลผลิตยอยการปราบปรามการกอความไมสงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)



ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจาภาพ หมายเหตุลําดับ

13 กิจกรรมยอยการปดลอมตรวจคนติดตามจับกุมเปาหมาย/

ผูกระทําความผิดคดีความมั่นคง

 XXXXQ4474136 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

14 กิจกรรมยอยการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง  XXXXQ4474137 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

13 ผลผลิตยอยการดําเนินการดานกิจการพลเรือนและการ

ปฏิบัติการขาวสาร (IO)

ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

15 กิจกรรมยอยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธการ

ฝกอบรมประชาชนการจัดการดานการมีสวนรวมของ

ประชาชนและการปฏิบัติการขาวสาร (IO)

 XXXXQ4474138 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

14 ผลผลิตยอยการบริหาร ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

16 กิจกรรมยอยการบริหารจัดการ ดานการควบคุมสถานการณ

ความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต

 XXXXQ4474139 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

3 โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและ

พระบรมวงศานุวงศ

 2500701078000000 สยศ.ตร.(ผก.) และ สงป.

(งป.)

11 กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมในการสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน

 25007XXXXQ4448 สยศ.ตร.(ผก.)

15 ผลผลิตยอยสรางการมีสวนรวมและสนับสนุนโครงการจิต

อาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ

สยศ.ตร.(ผก.)

17 กิจกรรมยอยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการ

บําเพ็ญสาธารณะประโยชน

 XXXXQ4448268 สยศ.ตร.(ผก.)

18 กิจกรรมยอยเผยแพร ขยายผลสรางจิตสํานึกตอสถาบันชาติ

 ศาสนา พระมหากษัตริย

 XXXXQ4448294 สยศ.ตร.(ผก.)

12 กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริยและพระ

บรมวงศานุวงศ

 25007XXXXQ4447 สยศ.ตร.(ผก.)

16 ผลผลิตยอยเพิ่มประสิทธิภาพดานการถวายความปลอดภัย สยศ.ตร.(ผก.)

19 กิจกรรมยอยฝกอบรมขาราชการตํารวจที่ทําหนาที่ถวาย

ความปลอดภัย

 XXXXQ4447272 สยศ.ตร.(ผก.)

4 โครงการจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

 2500702053000000 สกบ.

13 กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

 25007XXXXQ4449 สกบ.

17 ผลผลิตยอยการจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานการปองกันปราบปรามอาชญากรรมของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

สกบ.

20 กิจกรรมยอยการจัดหายุทโธปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

 XXXXQ4449112 สกบ.



ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจาภาพ หมายเหตุลําดับ

5 โครงการการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและ

การมีสวนรวมของประชาชน

 2500702059000000 สยศ.ตร.(ผค.) งบลงทุน

14 กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความ

สงบเรียบรอย

 25007XXXXQ4450 สยศ.ตร.(ผค.) งบลงทุน

6 โครงการการบังคับใชกฎหมาย อํานวยความยุติธรรมและ

บริการประชาชน

 2500702077000000 สยศ.ตร.(ผอ.)/สงป.(งป.)

15 กิจกรรมการใหบริการสุขภาพ  25007XXXXQ4451 รพ.ตร.

18 ผลผลิตยอยการใหบริการสุขภาพ รพ.ตร.

21 กิจกรรมยอยการตรวจรักษาทางการแพทย  XXXXQ4451218 รพ.ตร.

22 กิจกรรมยอยการสรางเสริมสุขภาพ  XXXXQ4451219 รพ.ตร.

19 ผลผลิตยอยผลิตพยาบาลและผูชวยพยาบาล และการจัดการ

เรียนการสอน

รพ.ตร.

23 กิจกรรมยอยผลิตพยาบาลและผูชวยพยาบาล  XXXXQ4451220 รพ.ตร.

24 กิจกรรมยอยการฝกอบรมความรูดานการใหบริการสุขภาพ

ในหลักสูตรตางๆ

 XXXXQ4451221 รพ.ตร.

20 ผลผลิตยอยการตรวจรักษาผูปวยเอดสและการปองกันการ

ติดเชื้อเอดส

รพ.ตร.

25 กิจกรรมยอยการตรวจรักษาผูปวยเอดสและการปองกันการ

ติดเชื้อเอดส

 XXXXQ4451241 รพ.ตร.

16 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก

นักทองเที่ยว

 25007XXXXQ4452 บช.ทท.

21 ผลผลิตยอยการรักษาความปลอดภัยและใหบริการแก

นักทองเที่ยว

บช.ทท.

26 กิจกรรมยอยการออกตรวจสถานที่ทองเที่ยว ที่พัก

นักทองเที่ยว

 XXXXQ4452118 บช.ทท.

17 กิจกรรมการบังคับใชกฎหมายและบริการประชาชน  25007XXXXQ4458 สยศ.ตร.(ผอ.)

22 ผลผลิตยอยการปองกันอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)

27 กิจกรรมยอยงานสายตรวจปองกันอาชญากรรม  XXXXQ4458214 สยศ.ตร.(ผอ.)

28 กิจกรรมยอยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด  XXXXQ4458215 สยศ.ตร.(ผอ.)

23 ผลผลิตยอยการปราบปรามอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)

29 กิจกรรมยอยการสืบสวนจับกุม  XXXXQ4458216 สยศ.ตร.(ผอ.)

30 กิจกรรมยอยการตรวจคน  XXXXQ4458217 สยศ.ตร.(ผอ.)

18 กิจกรรมการตรวจพิสูจนดานนิติเวช  25007XXXXQ4453 รพ.ตร.(นต.)

24 ผลผลิตยอยการตรวจพิสูจนศพ รพ.ตร.(นต.)

31 กิจกรรมยอยการตรวจชันสูตรศพ  XXXXQ4453180 รพ.ตร.(นต.)

25 ผลผลิตยอยการตรวจพิสูจนทางพิษวิทยา รพ.ตร.(นต.)

32 กิจกรรมยอยการวิเคราะหสารพิษ  XXXXQ4453184 รพ.ตร.(นต.)

33 กิจกรรมยอยการตรวจวิเคราะหยาเสพติด  XXXXQ4453185 รพ.ตร.(นต.)



ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจาภาพ หมายเหตุลําดับ

34 กิจกรรมยอยการตรวจแอลกอฮอล  XXXXQ4453186 รพ.ตร.(นต.)

26 ผลผลิตยอยการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร รพ.ตร.(นต.)

35 กิจกรรมยอยการตรวจหมูเลือดศพและผูตองสงสัย  XXXXQ4453187 รพ.ตร.(นต.)

36 กิจกรรมยอยการตรวจหาอสุจิและสวนประกอบของอสุจิ  XXXXQ4453188 รพ.ตร.(นต.)

37 กิจกรรมยอยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง  XXXXQ4453189 รพ.ตร.(นต.)

27 ผลผลิตยอยการตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล รพ.ตร.(นต.)

38 กิจกรรมยอยการตรวจอายุบุคคล  XXXXQ4453191 รพ.ตร.(นต.)

39 กิจกรรมยอยการตรวจผูตองหา/ผูตองสงสัย  XXXXQ4453192 รพ.ตร.(นต.)

40 กิจกรรมยอยการตรวจสอบบุคคลสูญหาย  XXXXQ4453193 รพ.ตร.(นต.)

19 กิจกรรมการตรวจพิสูจนหลักฐานและการดําเนินการดานนิติ

วิทยาศาสตรตํารวจ

 25007XXXXQ4456 สพฐ.ตร.

28 ผลผลิตยอยฝายอํานวยการ(ตรวจพิสูจนหลักฐาน) สพฐ.ตร.

41 กิจกรรมยอยฝายอํานวยการ(ตรวจพิสูจนหลักฐาน)  XXXXQ4456201 สพฐ.ตร.

29 ผลผลิตยอยการตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร สพฐ.ตร.

42 กิจกรรมยอยการตรวจสถานที่เกิดเหตุ  XXXXQ4456202 สพฐ.ตร.

43 กิจกรรมยอยการตรวจเอกสาร  XXXXQ4456203 สพฐ.ตร.

44 กิจกรรมยอยการตรวจอาวุธปนและเครื่องกระสุน  XXXXQ4456204 สพฐ.ตร.

45 กิจกรรมยอยการตรวจทางเคมีและฟสิกส  XXXXQ4456205 สพฐ.ตร.

46 กิจกรรมยอยการตรวจยาเสพติด  XXXXQ4456206 สพฐ.ตร.

47 กิจกรรมยอยการตรวจลายนิ้วมือแฝง  XXXXQ4456207 สพฐ.ตร.

48 กิจกรรมยอยการตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ  XXXXQ4456208 สพฐ.ตร.

49 กิจกรรมยอยการตรวจพิสูจนอาชญากรรมคอมพิวเตอร  XXXXQ4456209 สพฐ.ตร.

30 ผลผลิตยอยการตรวจทางวิทยาการตํารวจ สพฐ.ตร.

50 กิจกรรมยอยการตรวจดานทะเบียนประวัติอาชญากร  XXXXQ4456210 สพฐ.ตร.

20 กิจกรรมการผลิตและฝกอบรมตํารวจ  25007XXXXQ4454 บช.ศ.

31 ผลผลิตยอยการสรรหาและคัดเลือกขาราชการตํารวจ บช.ศ.

51 กิจกรรมยอยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาเปนขาราชการ

ตํารวจ

 XXXXQ4454194 บช.ศ.

32 ผลผลิตยอยการผลิตและฝกอบรม บช.ศ.

52 กิจกรรมยอยการผลิตและฝกอบรมตํารวจ (พัฒนา

ทรัพยากรบุคคล)

 XXXXQ4454195 บช.ศ.

53 กิจกรรมยอยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  XXXXQ4454196 บช.ศ.

21 กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวน  25007XXXXQ4457 กมค.(สบส.)

33 ผลผลิตยอยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน กมค.(สบส.)

54 กิจกรรมยอยการพัฒนาและฝกอบรมพนักงานสอบสวน  XXXXQ4457211 กมค.(สบส.)

34 ผลผลิตยอยการสนับสนุนดานวิชาการกฎหมาย กมค.(กม)

55 กิจกรรมยอยการใหคําปรึกษาแนะนําและตอบขอหารือดาน

กฎหมาย

 XXXXQ4457212 กมค.(กม.)
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56 กิจกรรมยอยการพัฒนาดานกฎหมาย  XXXXQ4457213 กมค.(กม.)

35 ผลผลิตยอยการอํานวยความยุติธรรมการตรวจสํานวน

คดีอาญา และคดีปกครอง

กมค.(คด., อฎ.และ คพ.)

57 กิจกรรมยอยตรวจสํานวนคดีอาญาและใหความเห็นทาง

กฎหมาย

 XXXXQ4457295 กมค.(คด.)

58 กิจกรรมยอยตรวจสํานวนคดีอาญาและใหความเห็นทาง

กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีในชั้นอุทธรณและฎีกา

 XXXXQ4457296 กมค.(อฎ.)

59 กิจกรรมยอยสํานวนคดีปกครอง และพิจารณาอุทธรณคําสั่ง

ทางปกครอง

 XXXXQ4457297 กมค.(คพ.)

36 ผลผลิตยอยการสนับสนุนการปฏิบัติดานการสอบสวนของ

ฝายอํานวยการ

กมค.(ฝอ.กมค)

60 กิจกรรมยอยการปฏิบัติดานการสอบสวนของฝายอํานวยการ  XXXXQ4457298 กมค.(ฝอ.กมค)

22 กิจกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  25007XXXXQ4455 สทส.

37 ผลผลิตยอยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร

สทส.

61 กิจกรรมยอยดานเครือขายอินเตอรเน็ตและเว็บไซต  XXXXQ4455198 สทส.

62 กิจกรรมยอยการใหบริการดานสื่อสาร  XXXXQ4455199 สทส.

63 กิจกรรมยอยการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  XXXXQ4455200 สทส.

7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี

การกระทําความผิดคามนุษย

 2500705048000000 บช.ก.(บก.ปคม.)

23 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดีการ

กระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

 25007XXXXQ4462 บช.ก.(บก.ปคม.)

38
ผลผลิตยอยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดําเนินคดี

การกระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่เกี่ยวของ

บช.ก.(บก.ปคม.)

64 กิจกรรมยอยเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและ

ดําเนินคดีการกระทําความผิดคามนุษยและความผิดที่

เกี่ยวของ

 XXXXQ4462265 บช.ก.(บก.ปคม.)

8 โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ  2500755064000000 สกพ.

24 กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษยดานสวัสดิการที่พักอาศัย  25007XXXXQ4476 สกพ.(สก.) งบลงทุน

25 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการศึกษา  25007XXXXQ4477 บช.ศ. งบลงทุน

26 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช

กฎหมาย

 25007XXXXQ4478 กมค.และ สงป.

39 ผลผลิตยอยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ กมค.และ สงป.(งป.)

65 กิจกรรมยอยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ  XXXXQ4478264 กมค.และ สงป.(งป.)
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9 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

 25007040A1000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

27 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต

 25007XXXXQ4459 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

40 ผลผลิตยอยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใน

พื้นที่ จชต.

ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

66 กิจกรรมยอยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใน

พื้นที่ จชต.

 XXXXQ4459100 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

28 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของขาราชการตํารวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

 25007XXXXQ4460 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

41 ผลผลิตยอยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ

 จชต.

ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

67 กิจกรรมยอยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตตํารวจ

 จชต.

 XXXXQ4460102 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

10 โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต

 25007040A3000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)  งบลงทุน

29 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต

 25007XXXXQ4461 ภ.9(ศปก.ตร.สน.) งบลงทุน

11 โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  2500706041000000 บช.ปส.

30 กิจกรรมการสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

 25007XXXXQ4463 บช.ปส.

42 ผลผลิตยอยการสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

บช.ปส.

68 กิจกรรมยอยการสรางภูมิคุมกันในกลุมเปาหมายระดับ

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเทา

 XXXXQ4463108 บช.ปส.

12 โครงการปราบปรามการคายาเสพติด  2500706042000000 บช.ปส.

31 กิจกรรมการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด  25007XXXXQ4464 บช.ปส.

43 ผลผลิตยอยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพ

ติด

บช.ปส.

69 กิจกรรมยอยการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายา

เสพติด

 XXXXQ4464110 บช.ปส.

13 โครงการการจัดทําขอมูลสําคัญภาครัฐและขอมูลเปด

รองรับการเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัล

 25007560A9000000 สทส.

32 กิจกรรมการจัดทําขอมูลสําคัญภาครัฐและขอมูลเปดรองรับ

การเชื่อมโยงขอมูลในรูปแบบดิจิทัล

 25007XXXXQ4479 สทส.

44 ผลผลิตยอยการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

อาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาติ

สทส.
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70 กิจกรรมยอยการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานขอมูล

อาชญากรรมและอาชญากรรมขามชาติ

 XXXXQ4479299 สทส.

14 โครงการสรางความเขมแข็งในการปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 2500757044000000 บช.ก.(บก.ปปป.)

33 กิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ

 25007XXXXQ4480 บช.ก.(บก.ปปป.)

45 ผลผลิตยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ บช.ก.(บก.ปปป.)

71 กิจกรรมยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  XXXXQ4480158 บช.ก.(บก.ปปป.)

15 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและ

พัฒนากระบวนการยุติธรรม

 2500714019000000

34 กิจกรรมปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  25007XXXXQ4475

หมายเหตุ งบประมาณรายจายประเภทงบลงทุนและรายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม               
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