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

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

1 กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความ
ไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภ.9(ศปก.ตร.สน.) 25007660028900000

2 โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์

สยศ.ตร.(ผก.) 2500701007800xxxxxxx

2 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

สยศ.ตร.(ผก.) 25007660003300000

3 กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์

สยศ.ตร.(ผก.) 25007660028100000

3 โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

สกบ. 2500702005300xxxxxxx งบลงทุน

4 กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

สกบ. 25007668712700000 งบลงทุน

4 โครงการการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

สยศ.ตร.(ผค.) 2500702005900xxxxxxx งบลงทุน

5 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความ
สงบเรียบร้อย

สยศ.ตร.(ผค.) 25007669057500000 งบลงทุน

5 โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรม และ
บริการประชาชน

สยศ.ตร.(ผอ.) 2500702007700xxxxxxx

6 กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ รพ.ตร. 25007660001200000
7 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่

นักท่องเท่ียว
บช.ทท. 25007660001300000

8 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน
อาชญากรรม

สยศ.ตร.(ผอ.) 25007660004100000

9 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน สยศ.ตร.(ผอ.) 25007669060000000
10 กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช รพ.ตร.(นต.) 25007660024000000
11 กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการด้านนิติ

วิทยาศาสตร์ต ารวจ
สพฐ.ตร. 25007660027900000

12 กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ บช.ศ. 25007660026800000
13 กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน กมค.(สบส.) 25007660028000000
14 กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สทส. 25007660026900000

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการ
กระท าความผิดค้ามนุษย์

บช.ก.(บก.ปคม.) 2500705004800xxxxxxx

15 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการ
กระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

บช.ก.(บก.ปคม.) 25007668494800000

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม



ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก เจ้าภาพ รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม หมายเหตุ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

1 ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง
ภายในประเทศ

สยศ.ตร.(ผค.) 2500707000200xxxxxxx

16 กิจกรรมการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน บช.ตชด. 25007660001000000
17 กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท า

ความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง
บช.ก.(บก.ปคม.) 25007660002700000

18 กิจกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่
พึงปรารถนา

สตม. 25007660002800000

19 กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง บช.ก. 25007665009200000

20 กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิด
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

บช.ก.(บก.ปปป.) 25007665890200000

21 กิจกรรมการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บช.ก.(บก.ปทส.) 25007667760500000

22 กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายา
เสพติด

บช.ปส. 25007669064200000

23 กิจกรรมการด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความ
ม่ันคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ

บช.ส. 25007660028300000

24 กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในเขตน่านน  าและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.) 25007660028400000

7 โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ สกพ. 2500754006400xxxxxxx
25 กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย สกพ.(สก.) 25007660001100000 งบลงทุน

26 กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา บช.ศ. 25007660001400000
27 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้

กฎหมาย
กมค.และ สงป. 25007669875300000

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

28 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพื นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้

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

9 โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ภ.9(ศปก.ตร.สน.) 2500704010100xxxxxxx

29 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภ.9(ศปก.ตร.สน.) 25007668427800000

30 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการต ารวจในพื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

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



ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมหลัก เจ้าภาพ รหัสผลผลิต/รหัสกิจกรรม หมายเหตุ

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 1 ผลผลิต 12 โครงการ 33 กิจกรรมหลัก

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ 1 กิจกรรม

10 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด บช.ปส. 2500706004100xxxxxxx
31 กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
บช.ปส. 25007668494900000

11 โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด บช.ปส. 2500706004200xxxxxxx
32 กิจกรรมการสกัดกั น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด บช.ปส. 25007668439500000

12 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

บช.ก.(บก.ปปป.) 2500756004400xxxxxxx

33 กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

บช.ก.(บก.ปปป.) 25007660001500000

13 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

2500714001900xxxxxxx

34 กิจกรรมปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 25007668493300000

หมายเหตุ  งบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ไม่ต้องก าหนดผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย


