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ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ
1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่

สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้
2500713002800xxxxxxx ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์
ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

25007660028900000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

1 ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
1 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีต ารวจ) 660028900000134 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
2 กิจกรรมย่อยการต้ังจุดตรวจจุดสกัดและ

รักษาความปลอดภัยเส้นทางหลัก (รปภ.เขต
เมือง)

660028900000135 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

2 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
3 กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตาม

จับกุมเป้าหมาย/ผู้กระท าความผิดคดีความ
ม่ันคง

660028900000136 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

4 กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความ
ม่ันคง

660028900000137 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

3 ผลผลิตย่อยการด าเนินการด้านกิจการพลเรือน
และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

5 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชน
สัมพันธ์การฝึกอบรมประชาชนการจัดการ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

660028900000138 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

4 ผลผลิตย่อยการบริหาร ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
6 กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการ

ควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้

660028900000139 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

2 โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์

2500701007800xxxxxxx สยศ.ตร.(ผก.)

2 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

25007660003300000 สยศ.ตร.(ผก.)

5 ผลผลิตย่อยสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ

สยศ.ตร.(ผก.)

7 กิจกรรมย่อยอ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์

660003300000268 สยศ.ตร.(ผก.)

8 กิจกรรมย่อยเผยแพร่ ขยายผลสร้างจิตส านึก
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

660003300000294 สยศ.ตร.(ผก.)

3 กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์

25007660028100000 สยศ.ตร.(ผก.)

6 ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการถวายความ
ปลอดภัย

สยศ.ตร.(ผก.)

9 กิจกรรมย่อยฝึกอบรมข้าราชการต ารวจท่ีท า
หน้าท่ีถวายความปลอดภัย

660028100000272 สยศ.ตร.(ผก.)

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 71 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ล าดับ
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ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 71 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ล าดับ
3 โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

2500702005300xxxxxxx สกบ. งบลงทุน

4 กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

25007668712700000 สกบ. งบลงทุน

4 โครงการการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและการ
มีส่วนร่วมของประชาชน

2500702005900xxxxxxx สยศ.ตร.(ผค.) งบลงทุน

5 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและ
ความสงบเรียบร้อย

25007669057500000 สยศ.ตร.(ผค.) งบลงทุน

5 โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และ
บริการประชาชน

2500702007700xxxxxxx สยศ.ตร.(ผอ.)

6 กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ 25007660001200000 รพ.ตร.
7 ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ รพ.ตร.

10 กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์ 660001200000218 รพ.ตร.
11 กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ 660001200000219 รพ.ตร.

8 ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล และ
การจัดการเรียนการสอน

รพ.ตร.

12 กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 660001200000220 รพ.ตร.
13 กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการ

ให้บริการสุขภาพในหลักสูตรต่างๆ
660001200000221 รพ.ตร.

9 ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการ
ป้องกันการติดเช้ือเอดส์

รพ.ตร.

14 กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และ
การป้องกันการติดเช้ือเอดส์

660001200000241 รพ.ตร.

7 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่
นักท่องเท่ียว

25007660001300000 บช.ทท.

10 ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยและ
ให้บริการแก่นักท่องเท่ียว

บช.ทท.

15 กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียว
 ท่ีพักนักท่องเท่ียว

660001300000118 บช.ทท.

8 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม

25007660004100000 สยศ.ตร.(ผอ.)

11 ผลผลิตย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรม

สยศ.ตร.(ผอ.)

16 กิจกรรมย่อยการสร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรมระดับต าบล

660004100000300 สยศ.ตร.(ผอ.)

17 กิจกรรมย่อยต าบลตามแนวชายแดนมีความ
ม่ันคงปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน

660004100000301 สยศ.ตร.(ผอ.)

9 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25007669060000000 สยศ.ตร.(ผอ.)
12 ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)

18 กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกัน
อาชญากรรม

669060000000214 สยศ.ตร.(ผอ.)



3/8

ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 71 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ล าดับ
19 กิจกรรมย่อยการต้ังจุดตรวจจุดสกัด 669060000000215 สยศ.ตร.(ผอ.)

13 ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)
20 กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม 669060000000216 สยศ.ตร.(ผอ.)
21 กิจกรรมย่อยการตรวจค้น 669060000000217 สยศ.ตร.(ผอ.)

10 กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 25007660024000000 รพ.ตร.(นต.)
14 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ รพ.ตร.(นต.)

22 กิจกรรมย่อยการตรวจชันสูตรศพ 660024000000180 รพ.ตร.(นต.)
15 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา รพ.ตร.(นต.)

23 กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ 660024000000184 รพ.ตร.(นต.)
24 กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด 660024000000185 รพ.ตร.(นต.)
25 กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์ 660024000000186 รพ.ตร.(นต.)

16 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ รพ.ตร.(นต.)
26 กิจกรรมย่อยการตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้อง

สงสัย
660024000000187 รพ.ตร.(นต.)

27 กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและ
ส่วนประกอบของอสุจิ

660024000000188 รพ.ตร.(นต.)

28 กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง 660024000000189 รพ.ตร.(นต.)
17 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รพ.ตร.(นต.)

29 กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล 660024000000191 รพ.ตร.(นต.)
30 กิจกรรมย่อยการตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย 660024000000192 รพ.ตร.(นต.)
31 กิจกรรมย่อยการตรวจสอบบุคคลสูญหาย 660024000000193 รพ.ตร.(นต.)

11 กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการ
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ

25007660027900000 สพฐ.ตร.

18 ผลผลิตย่อยฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) สพฐ.ตร.
32 กิจกรรมย่อยฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์

หลักฐาน)
660027900000201 สพฐ.ตร.

19 ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.
33 กิจกรรมย่อยการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ 660027900000202 สพฐ.ตร.
34 กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร 660027900000203 สพฐ.ตร.
35 กิจกรรมย่อยการตรวจอาวุธปืนและเคร่ือง

กระสุน
660027900000204 สพฐ.ตร.

36 กิจกรรมย่อยการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ 660027900000205 สพฐ.ตร.
37 กิจกรรมย่อยการตรวจยาเสพติด 660027900000206 สพฐ.ตร.
38 กิจกรรมย่อยการตรวจลายน้ิวมือแฝง 660027900000207 สพฐ.ตร.
39 กิจกรรมย่อยการตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ 660027900000208 สพฐ.ตร.
40 กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรม

คอมพิวเตอร์
660027900000209 สพฐ.ตร.

20 ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการต ารวจ สพฐ.ตร.
41 กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติ

อาชญากร
660027900000210 สพฐ.ตร.

12 กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 25007660026800000 บช.ศ.
21 ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการ

ต ารวจ
บช.ศ.
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 71 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ล าดับ
42 กิจกรรมย่อยการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้า

เป็นข้าราชการต ารวจ
660026800000194 บช.ศ.

22 ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรม บช.ศ.
43 กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 

(พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
660026800000195 บช.ศ.

44 กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา

660026800000196 บช.ศ.

13 กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 25007660028000000 กมค.(สบส.)
23 ผลผลิตย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

สอบสวน
กมค.(สบส.)

45 กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรม
พนักงานสอบสวน

660028000000211 กมค.(สบส.)

24 ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย กมค.(กม)
46 กิจกรรมย่อยการให้ค าปรึกษาแนะน าและ

ตอบข้อหารือด้านกฎหมาย
660028000000212 กมค.(กม.)

47 กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย 660028000000213 กมค.(กม.)
25 ผลผลิตย่อยการอ านวยความยุติธรรมการตรวจ

ส านวนคดีอาญา และคดีปกครอง
กมค.(คด., อฎ.

และ คพ.)
48 กิจกรรมย่อยตรวจส านวนคดีอาญาและให้

ความเห็นทางกฎหมาย
660028000000295 กมค.(คด.)

49 กิจกรรมย่อยตรวจส านวนคดีอาญาและให้
ความเห็นทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินคดีในช้ันอุทธรณ์ และฎีกา

660028000000296 กมค.(อฎ.)

50 กิจกรรมย่อยส านวนคดีปกครอง และ
พิจารณาอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง

660028000000297 กมค.(คพ.)

26 ผลผลิตย่อยการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการ
สอบสวนของฝ่ายอ านวยการ

กมค.(ฝอ.กมค)

51 กิจกรรมย่อยการปฏิบัติด้านการสอบสวน
ของฝ่ายอ านวยการ

660028000000298 กมค.(ฝอ.กมค)

14 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 25007660026900000 สทส.
27 ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
สทส.

52 กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
เว็บไซต์

660026900000198 สทส.

53 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านส่ือสาร 660026900000199 สทส.
54 กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ
660026900000200 สทส.

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี
การกระท าความผิดค้ามนุษย์

2500705004800xxxxxxx บช.ก.(บก.ปคม.)

15 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและ
ด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

25007668494800000 บช.ก.(บก.ปคม.)
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ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 71 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ล าดับ
28 ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและ

ด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และ
ความผิดท่ีเก่ียวข้อง

บช.ก.(บก.ปคม.)

55 กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท า
ความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

668494800000265 บช.ก.(บก.ปคม.)

1 ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
ภายในประเทศ

2500707000200xxxxxxx สยศ.ตร.(ผค.)

16 กิจกรรมการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 25007660001000000 บช.ตชด.
29 ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน บช.ตชด.

56 กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการความม่ันคง
ชายแดน

660001000000234 บช.ตชด.

17 กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการ
กระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

25007660002700000 บช.ก.(บก.ปคม.)

30 ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดี
การกระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

บช.ก.(บก.ปคม.)

57 กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปรามและ
ด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์และ
ความผิดท่ีเก่ียวข้อง

660002700000266 บช.ก.(บก.ปคม.)

18 กิจกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่าง
ด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา

25007660002800000 สตม.

31 ผลผลิตย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปราม
คนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา

สตม.

58 กิจกรรมย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง 
ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา

660002800000267 สตม.

19 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะ
ทาง

25007665009200000 บช.ก.

32 ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
คดีเฉพาะทาง

บช.ก.

59 กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมคดีเฉพาะทาง

665009200000132 บช.ก.

20 กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

25007665890200000 บช.ก.(บก.ปปป.)

33 ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระท า
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ

บช.ก.(บก.ปปป.)

60 กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการ
กระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ

665890200000222 บช.ก.(บก.ปปป.)

21 กิจกรรมการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

25007667760500000 บช.ก.(บก.ปทส.)
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ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 71 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ล าดับ
34 ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
บช.ก.(บก.ปทส.)

61 กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระท าผิด
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

667760500000133 บช.ก.(บก.ปทส.)

22 กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและ
ผู้ค้ายาเสพติด

25007669064200000 บช.ปส.

35 ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต
และผู้ค้ายาเสพติด

บช.ปส.

62 กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม 
สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด

669064200000240 บช.ปส.

23 กิจกรรมการด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อ
ความม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัย
บุคคลส าคัญ

25007660028300000 บช.ส.

36 ผลผลิตย่อยการด าเนินการเก่ียวกับงานด าเนินงาน
กรรมวิธีข่าวกรองให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ สตช.

บช.ส.

63 กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าว
กรองเพ่ือความม่ันคงของรัฐท้ังในและ
ต่างประเทศ

660028300000128 บช.ส.

24 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตน่านน้ าและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยทางทะเล

25007660028400000 บช.ก.(บก.รน.)

37 ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 และรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

64 กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพ่ือป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อย
ทางทะเล

660028400000130 บช.ก.(บก.รน.)

38 ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพ่ือปราบปราม
อาชญากรรมและการกระท าผิดในเขตน่านน้ าและ
ทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

65 กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพ่ือปราบปราม
อาชญากรรมและการกระท าผิดในเขต
น่านน้ าและทางทะเล

660028400000131 บช.ก.(บก.รน.)

7 โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ 2500754006400xxxxxxx สกพ.
25 กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ี

พักอาศัย
25007660001100000 สกพ.(สก.) งบลงทุน

26 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 25007660001400000 บช.ศ.
39 ผลผลิตย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน

การศึกษา
บช.ศ.
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ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 71 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ล าดับ
66 กิจกรรมย่อยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน

การศึกษา
660001400000302 บช.ศ.

27 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้
กฎหมาย

25007669875300000 กมค.และ สงป.

40 ผลผลิตย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสาย
ตรวจ

กมค.และ สงป.

67 กิจกรรมย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน
สายตรวจ

669875300000264 กมค.และ สงป.

8 โครงการอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 2500704011400xxxxxxx ภ.9(ศปก.ตร.สน.) งบลงทุน

28 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

25007668427900000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.) งบลงทุน

9 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

2500704010100xxxxxxx ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

29 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

25007668427800000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

41 ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต.

ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

68 กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต.

668427800000100 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

30 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

25007668428000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.) งบลงทุน

10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2500706004100xxxxxxx บช.ปส.
31 กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับ

โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
25007668494900000 บช.ปส.

42 ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า

บช.ปส.

69 กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันใน
กลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

668494900000108 บช.ปส.

11 โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 2500706004200xxxxxxx บช.ปส.
32 กิจกรรมการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายา

เสพติด
25007668439500000 บช.ปส.

43 ผลผลิตย่อยการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต 
การค้ายาเสพติด

บช.ปส.

70 กิจกรรมย่อยการสกัดก้ัน ปราบปราม การ
ผลิต การค้ายาเสพติด

668439500000110 บช.ปส.

12 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

2500756004400xxxxxxx บช.ก.(บก.ปปป.)

33 กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

25007660001500000 บช.ก.(บก.ปปป.)
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ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 71 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

ล าดับ
44 ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ
บช.ก.(บก.ปปป.)

71 กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

660001500000158 บช.ก.(บก.ปปป.)

13 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและ
พัฒนากระบวนการยุติธรรม

2500714001900xxxxxxx

34 กิจกรรมปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 25007668493300000

หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ไม่ต้องก าหนดผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย


