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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ
ผลผลิตการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 2500713002000000 สยศ.ตร.(ผค.)และสงป.

กิจกรรมการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 25007XXXXP4486 บช.ตชด.
ผลผลิตย่อยการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน บช.ตชด.

กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน XXXXP4486234 บช.ตชด.
กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 25007XXXXP4487 บช.ทท.

ผลผลิตย่อยการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว บช.ทท.
กิจกรรมย่อยการออกตรวจสถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีพักนักท่องเท่ียว XXXXP4487118 บช.ทท.

กิจกรรมการป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้า
มนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

25007XXXXP4488 บช.ก.(บก.ปคม.)

ผลผลิตย่อยป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้า
มนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมย่อยป้องกัน ปราบปรามและด าเนินคดีการกระท า
ความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

XXXXP4488266 บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึงปรารถนา 25007XXXXP4489 สตม.

ผลผลิตย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่พึง
ปรารถนา

สตม.

กิจกรรมย่อยการตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวท่ีไม่
พึงปรารถนา

XXXXP4489267 สตม.

กิจกรรมการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง 25007XXXXP4492 บช.ก.
ผลผลิตย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง บช.ก.

กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง XXXXP4492132 บช.ก.
กิจกรรมการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการ

25007XXXXP4493 บช.ก.(บก.ปปป.)

ผลผลิตย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมย่อยการสืบสวนและสอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

XXXXP4493222 บช.ก.(บก.ปปป.)

กิจกรรมการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

25007XXXXP4494 บช.ก.(บก.ปทส.)

ผลผลิตย่อยการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

บช.ก.(บก.ปทส.)

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ผลผลิต 11 โครงการ 29 กิจกรรมหลัก 44 ผลผลิตย่อย 69 กิจกรรมย่อย

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1 รายการ
และ งบลงทุน 2 โครงการ 5 กิจกรรมหลัก 1 ผลผลิตย่อย 1 กิจกรรมย่อย
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ
กิจกรรมย่อยการปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

XXXXP4494133 บช.ก.(บก.ปทส.)

กิจกรรมการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด 25007XXXXP4495 บช.ปส.
ผลผลิตย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด บช.ปส.

กิจกรรมย่อยการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายา
เสพติด

XXXXP4495240 บช.ปส.

กิจกรรมการด าเนินการด้านการข่าวท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคงของ
ประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ

25007XXXXP4490 บช.ส.

ผลผลิตย่อยการด าเนินการเก่ียวกับงานด าเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติ สตช.

บช.ส.

กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว วิเคราะห์ข่าวกรองเพ่ือความม่ันคงของ
รัฐท้ังในและต่างประเทศ

XXXXP4490128 บช.ส.

กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
เขตน่านน้ าและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล

25007XXXXP4491 บช.ก.(บก.รน.)

ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยทาง
ทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อย
ทางทะเล

XXXXP4491130 บช.ก.(บก.รน.)

ผลผลิตย่อยการออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและกระท าผิด
ในเขตน่านน้ าและทางทะเล

บช.ก.(บก.รน.)

กิจกรรมย่อยการออกตรวจเพ่ือปราบปรามอาชญากรรมและ
กระท าผิดในเขตน่านน้ าและทางทะเล

XXXXP4491131 บช.ก.(บก.รน.)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขต
จังหวัดชายแดนภาคใต้

2500713028000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบใน
เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

25007XXXXP4496 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการป้องกันการก่อความไม่สงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึกยุทธวิธีต ารวจ) XXXXP4496134 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการต้ังจุดตรวจจุดสกัดและรักษาความปลอดภัย
เส้นทางหลัก (รปภ.เขตเมือง)

XXXXP4496135 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการปราบปรามการก่อความไม่สงบ ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการปิดล้อมตรวจค้นติดตามจับกุมเป้าหมาย/ผู้กระท า
ความผิดคดีความม่ันคง

XXXXP4496136 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการสืบสวนสอบสวนคดีความม่ันคง XXXXP4496137 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ
ผลผลิตย่อยการด าเนินการด้านกิจการพลเรือนและการปฏิบัติการ
ข่าวสาร (IO)

ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์การฝึกอบรม
ประชาชนการจัดการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ปฏิบัติการข่าวสาร (IO)

XXXXP4496138 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยการบริหาร ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยการบริหารจัดการ ด้านการควบคุมสถานการณ์ความ
ไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

XXXXP4496139 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2500701078000000 สยศ.ตร.(ผก.)

กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 25007XXXXP4470 สยศ.ตร.(ผก.)
ผลผลิตย่อยสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด าริ

สยศ.ตร.(ผก.)

กิจกรรมย่อยอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์

XXXXP4470268 สยศ.ตร.(ผก.)

กิจกรรมการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 25007XXXXP4469 สยศ.ตร.(ผก.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการถวายความปลอดภัย สยศ.ตร.(ผก.)
กิจกรรมย่อยฝึกอบรมข้าราชการต ารวจท่ีท าหน้าท่ีถวายความ
ปลอดภัย

XXXXP4469272 สยศ.ตร.(ผก.)

โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

2500702053000000 สกบ.

กิจกรรมจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

25007XXXXP4471 สกบ.

ผลผลิตย่อยการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ

สกบ.

กิจกรรมย่อยการจัดหายุทโธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

XXXXP4471112 สกบ.

โครงการการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

2500702059000000 สยศ.ตร.(ผค.) งบลงทุน

กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 25007XXXXP4472 สยศ.ตร.(ผค.) งบลงทุน

โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อ านวยความยุติธรรมและบริการ
ประชาชน

2500702077000000 สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมการให้บริการสุขภาพ 25007XXXXP4473 รพ.ตร.
ผลผลิตย่อยการให้บริการสุขภาพ รพ.ตร.
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ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต/กิจกรรม เจ้าภาพ หมายเหตุ
กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาทางการแพทย์ XXXXP4473218 รพ.ตร.
กิจกรรมย่อยการสร้างเสริมสุขภาพ XXXXP4473219 รพ.ตร.

ผลผลิตย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลและการจัดการเรียนการ
สอน

รพ.ตร.

กิจกรรมย่อยผลิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล XXXXP4473220 รพ.ตร.
กิจกรรมย่อยการฝึกอบรมความรู้ด้านการให้บริการสุขภาพใน
หลักสูตรต่างๆ

XXXXP4473221 รพ.ตร.

ผลผลิตย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเช้ือเอดส์ รพ.ตร.

กิจกรรมย่อยการตรวจรักษาผู้ป่วยเอดส์และการป้องกันการติดเช้ือ
เอดส์

XXXXP4473241 รพ.ตร.

กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 25007XXXXP4479 สยศ.ตร.(ผอ.)
ผลผลิตย่อยการป้องกันอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมย่อยงานสายตรวจป้องกันอาชญากรรม XXXXP4479214 สยศ.ตร.(ผอ.)
กิจกรรมย่อยการต้ังจุดตรวจจุดสกัด XXXXP4479215 สยศ.ตร.(ผอ.)

ผลผลิตย่อยการปราบปรามอาชญากรรม สยศ.ตร.(ผอ.)
กิจกรรมย่อยการสืบสวนจับกุม XXXXP4479216 สยศ.ตร.(ผอ.)
กิจกรรมย่อยการตรวจค้น XXXXP4479217 สยศ.ตร.(ผอ.)

กิจกรรมการตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช 25007XXXXP4474 รพ.ตร.(นต.)
ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ศพ รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการตรวจชันสูตรศพ XXXXP4474180 รพ.ตร.(นต.)
ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางพิษวิทยา รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมย่อยการวิเคราะห์สารพิษ XXXXP4474184 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจวิเคราะห์ยาเสพติด XXXXP4474185 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจแอลกอฮอล์ XXXXP4474186 รพ.ตร.(นต.)

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจหมู่เลือดศพและผู้ต้องสงสัย XXXXP4474187 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจหาอสุจิและส่วนประกอบของอสุจิ XXXXP4474188 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจดี เอ็น เอ ของกลาง XXXXP4474189 รพ.ตร.(นต.)

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจอายุบุคคล XXXXP4474191 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจผู้ต้องหา/ผู้ต้องสงสัย XXXXP4474192 รพ.ตร.(นต.)
กิจกรรมย่อยการตรวจสอบบุคคลสูญหาย XXXXP4474193 รพ.ตร.(นต.)

กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐานและการด าเนินการด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ต ารวจ

25007XXXXP4477 สพฐ.ตร.

ผลผลิตย่อยฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยฝ่ายอ านวยการ(ตรวจพิสูจน์หลักฐาน) XXXXP4477201 สพฐ.ตร.

ผลผลิตย่อยการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ สพฐ.ตร.
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กิจกรรมย่อยการตรวจสถานท่ีเกิดเหตุ XXXXP4477202 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจเอกสาร XXXXP4477203 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจอาวุธปืนและเคร่ืองกระสุน XXXXP4477204 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจทางเคมีและฟิสิกส์ XXXXP4477205 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจยาเสพติด XXXXP4477206 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจลายน้ิวมือแฝง XXXXP4477207 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจชีวภาพและดีเอ็นเอ XXXXP4477208 สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ XXXXP4477209 สพฐ.ตร.

ผลผลิตย่อยการตรวจทางวิทยาการต ารวจ สพฐ.ตร.
กิจกรรมย่อยการตรวจด้านทะเบียนประวัติอาชญากร XXXXP4477210 สพฐ.ตร.

กิจกรรมการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ 25007XXXXP4475 บช.ศ.
ผลผลิตย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ บช.ศ.

กิจกรรมย่อยการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการต ารวจ XXXXP4475194 บช.ศ.
ผลผลิตย่อยการผลิตและฝึกอบรม บช.ศ.

กิจกรรมย่อยการผลิตและฝึกอบรมต ารวจ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) XXXXP4475195 บช.ศ.

กิจกรรมย่อยการควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา XXXXP4475196 บช.ศ.
กิจกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน 25007XXXXP4478 กมค.(สบส.)

ผลผลิตย่อยการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพพนักงานสอบสวน กมค.(สบส.)
กิจกรรมย่อยการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสอบสวน XXXXP4478211 กมค.(สบส.)

ผลผลิตย่อยการสนับสนุนด้านวิชาการกฎหมาย กมค.(กม.)
กิจกรรมย่อยการให้ค าปรึกษาแนะน าและตอบข้อหารือด้าน
กฎหมาย

XXXXP4478212 กมค.(กม.)

กิจกรรมย่อยการพัฒนาด้านกฎหมาย XXXXP4478213 กมค.(กม.)
ผลผลิตย่อยการอ านวยความยุติธรรมการตรวจส านวนคดีอาญา และ
คดีปกครอง

กมค.(คด., อฎ.และ คพ.)

กิจกรรมย่อยตรวจส านวนคดีอาญาจากส านักงานอัยการเขต
กรุงเทพฯ กรณีส่ังไม่ย่ืนฟ้อง

XXXXP4478291 กมค.(คด.)

กิจกรรมย่อยตรวจส านวนคดีอาญาจากส านักงานอัยการเขต
กรุงเทพฯ กรณีส่ังไม่ย่ืนอุทธรณ์หรือฎีกา

XXXXP4478292 กมค.(อฎ.)

กิจกรรมย่อยพิจารณาส านวนคดีปกครอง XXXXP4478293 กมค.(คพ.)
กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 25007XXXXP4476 สทส.

ผลผลิตย่อยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สทส.
กิจกรรมย่อยด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ XXXXP4476198 สทส.
กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านส่ือสาร XXXXP4476199 สทส.
กิจกรรมย่อยการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ XXXXP4476200 สทส.

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท า
ความผิดค้ามนุษย์

2500705048000000 บช.ก.(บก.ปคม.)
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กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท า
ความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

25007XXXXP4483 บช.ก.(บก.ปคม.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการ
กระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

บช.ก.(บก.ปคม.)

กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการ
กระท าความผิดค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง

XXXXP4483265 บช.ก.(บก.ปคม.)

โครงการปฏิรูประบบงานต ารวจ 2500755064000000 สกพ.
กิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการท่ีพักอาศัย 25007XXXXP4499 สกพ.(สก.) งบลงทุน
กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 25007XXXXP4500 บช.ศ. งบลงทุน
กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 25007XXXXP4501 กมค.และ สงป.

ผลผลิตย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ กมค. และ สงป.(งป.)
กิจกรรมย่อยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานสายตรวจ XXXXP4501264 กมค. และ สงป.(งป.)

โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 25007040A1000000 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

25007XXXXP4480 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี 
จชต.

XXXXP4480100 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการต ารวจในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

25007XXXXP4481 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจ จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)
กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตต ารวจ จชต. XXXXP4481102 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

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

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

25007XXXXP4482 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

ผลผลิตย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี จชต. ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

กิจกรรมย่อยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีความม่ันคงในพ้ืนท่ี 
จชต.

XXXXP4482101 ภ.9(ศปก.ตร.สน.)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 2500706041000000 บช.ปส.
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

25007XXXXP4484 บช.ปส.

ผลผลิตย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

บช.ปส.

กิจกรรมย่อยการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

XXXXP4484108 บช.ปส.
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โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด 2500706042000000 บช.ปส.

กิจกรรมการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด 25007XXXXP4485 บช.ปส.
ผลผลิตย่อยการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด บช.ปส.

กิจกรรมย่อยการสกัดก้ัน ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด XXXXP4485110 บช.ปส.
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ เพ่ือเสริมความม่ันคงในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

2500724056000000 สตม. งบลงทุน

กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

25007XXXXP4498 สตม. งบลงทุน

ผลผลิตย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคงใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

สตม. งบลงทุน

กิจกรรมย่อยพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการเพ่ือเสริมความม่ันคง
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สตม. งบลงทุน

โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2500757044000000 บช.ก.(บก.ปปป.)
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 25007XXXXP4502 บช.ก.(บก.ปปป.)

ผลผลิตย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ บช.ก.(บก.ปปป.)
กิจกรรมย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ XXXXP4502158 บช.ก.(บก.ปปป.)

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม

2500714019000000

กิจกรรมปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 25007XXXXP4497

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนและรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 
ไม่ต้องก าหนดผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อยในการน ามาค านวณต้นทุนผลผลิต
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