แบบฟอร์มที่ ๖ ตัวชีว้ ัด 5.1 การรายงานจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

10 โครงการ
1. โครงการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม
1.1 การบริหารจัดการศูนย์
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

งบประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

47,514,500
1600858001
700005

10,400,000
(ทั้งปี)
4,875,700
(ทั้งปี)

ระบบ

1

เดือนตุลาคม 2560
1. ค่าจ้างเหมาบุคลากร จานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 142,612.91 บาท 2. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท
๓. ค่าเช่าสานักงาน 97,639.50 บาท 4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10,000 บาท
เดือนพฤศจิกายน 2560
๑. ค่าจ้างเหมาบุคลากรจานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 139,500 บาท ๒. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท
๓. ค่าเช่าสานักงาน 97,639.50 บาท 4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10,000 บาท
เดือนธันวาคม 2560
๑. ค่าจ้างเหมาบุคลากรจานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 135,775.73 บาท๒. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท
๓. ค่าเช่าสานักงาน 97,639.50 บาท 4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10,000 บาท
เดือนมกราคม 2561
๑. ค่าจ้างเหมาบุคลากรจานวน 10 อัตรา เป็นเงิน 128,709.69 บาท๒. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท
๓. ค่าเช่าสานักงาน 97,639.50 บาท 4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10,000 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
๑. ค่าจ้างเหมาบุคลากรจานวน 13 อัตรา เป็นเงิน 169,821.54 บาท๒. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท
๓. ค่าเช่าสานักงาน 97,639.50 บาท 4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10,000 บาท
เดือนมีนาคม 2561
1. ค่าจ้างเหมาบุคลากรจานวน 15 อัตรา เป็นเงิน 181,270.14 บาท
๒. ค่าสาธารณูปโภค ๑๖,๐๐๐ บาท ๓. ค่าเช่าสานักงาน ๙๗,๖๓๙.๕๐ บาท ๔. ค่าเช่าเครื่องถ่าย ๑๐,๐๐๐
บาท

เบิกจ่าย
ร้อยละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

92.28

11,269,583

8,262,661

68.07

4,084,500

๑๐๐

2,437,850

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
73.32

2,933,307

71.82

๑,๖๓๙,๕๒๗.๐๑

67.25

ลาดับ

ชื่อโครงการ

1.2 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่อง
ร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือจากกรณี
ปัญหาด้านหนี้สินและปัญหา
ด้านไม่ได้รับความเป็นธรรม
ด้านอื่นๆ

1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ประชาชนด้านกฎหมาย และ
การเข้าถึงความเป็นธรรม

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)

809,300
(ทั้งปี)

รอบที่ ๑
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย
คน

900

ผลการดาเนินงาน
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๑.เดินทางไปราชการจ.พะเยา วันที่ ๓-๔ ต.ค. ๖๐ จานวน ๓๐๐ คน ค่าใช้จ่าย 5,340 บาท
๒.เดินทางไปราชการจ.ชัยนาท วันที่ 6 ต.ค. ๖๐ จานวน ๒๐ คน ค่าใช้จ่าย ๑,๕๑๐ บาท
๓.เดินทางไปราชการจ.ชัยภูม,ิ ขอนแก่น,มหาสารคาม วันที่ ๙-๑๒ ต.ค. ๖๐ จานวน ๕๐ คน ค่าใช้จ่าย 12,740
บาท
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๑.เดินทางไปราชการจ.บุรีรัมย์ วันที่ ๒-๔ พ.ย. ๖๐ จานวน ๑๒ คน ค่าใช้จ่าย 10,930 บาท
๒.เดินทางไปราชการจ.ชัยภูมิ วันที่ ๒๓-๒๕ พ.ย. ๖๐ จานวน ๒๐ คน ค่าใช้จ่าย 10,860 บาท
๓.เดินทางไปราชการจ.บุรีรัมย์ วันที่ ๒๖-๒๘ พ.ย. ๖๐ จานวน ๒๐ คน ค่าใช้จ่าย 11,010 บาท
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๑.เดินทางไปราชการ จ.ชัยภูมิ วันที่ 3-5 ธ.ค. ๖๐ จานวน 40 คน ค่าใช้จ่าย 13,680 บ.
๒.เดินทางไปราชการจ.ชัยภูม,ิ ขอนแก่น วันที่ 19-20 ธ.ค. 60 จานวน 28 คน ค่าใช้จ่าย 7,790
๓.เดินทางไปราชการจ.อุบลราชธานี,บุรีรัมย์ วันที่ ๒4-๒๘ พ.ย. ๖๐ จานวน 30 คน ค่าใช้จ่าย 21,680 บาท
เดือนมกราคม ๒๕๖1
๑.เดินทางไปราชการ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 4-7 ม.ค. ๖1 จานวน 50 คน ค่าใช้จ่าย 22,030 บ.
๒.เดินทางไปราชการจ.กาฬสินธ์ติดต่อกับหน่วยงานราชการ วันที่ 22-24 ม.ค. 61 ค่าใช้จ่าย 26,300 บ.
๓.เดินทางไปราชการจ.ชัยภูมิ วันที่ ๒5-27 ม.ค. ๖๐ จานวน ผู้เข้าร่วม 30 คน ค่าใช้จ่าย 14,190 บาท 4.เดินทาง
ไปราชการ จ.ชัยภูมิ วันที่ 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 61 ผู้เข้าร่วม 22 คน ค่าใช้จ่าย 11,940 บ.
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1
๑.เดินทางไปราชการ จ.เชียงราย วันที่ 4-9 ก.พ. ๖1 ผู้เข้าร่วม 30 คน ค่าใช้จ่าย 30,290 บาท
2.เดินทางไปราชการ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 6 ก.พ. 61 ค่าใช้จ่าย 2,750 บาท
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๑.เดินทางไปราชการจ.สมุทรสงคราม วันที่ 5 มี.ค. 61 ค่าใช้จ่าย 480 บาท
๒.เดินทางไปราชการจ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 5 มี.ค. 61 ค่าใช้จ่าย 1,520 บาท
3.เดินทางไปราชการจ.ตาก วันที่ 5-9 มี.ค. ๖๑ ผู้เข้าร่วม ๕๘ คน ค่าใช้จ่าย ๓๒,๘๓๐ บาท
๔.เดินทางไปราชการจ.บุรีรัมย์ วันที่ ๑๒-๑๔ มี.ค. ๖๑ ค่าใช้จ่าย ๒๔,๓๙๐ บาท ๕.เดินทางไปราชการจ.บุรีรัมย์
ค่าใช้จ่าย ๕,๗๗๐ บาท

ดาเนินการ รอบที่ ๒

เบิกจ่าย
ร้อยละ
๗๖.๕๕

เป้าหมาย
404,650

ผลเบิกจ่าย
268,040

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
๖๖.๒๓

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1..4 จัดจ้างพิมพ์หนังสือผล
การดาเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม

ดาเนินการ รอบที่ ๒

1.5 จัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ
ประชาชนครั้งที่ 8

ดาเนินการ รอบที่ ๒

1.6 จัดจ้างคู่มือ(ร่าง) พรบ.
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ......

ดาเนินการ รอบที่ ๒

1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์

ดาเนินการ รอบที่ ๒

1.8 งานวิจัยเชิงสารวจ
ผลสัมฤทธิป์ ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโครงการพัฒนา
ศักยภาพประชาชนด้าน
กฎหมาย ผ่านเกม The
Choice ทางเลือก - ทางรอด

ดาเนินการ รอบที่ ๒

1.9 การฝึกอบรม จนท.ที่
เกี่ยวข้องกับที่ดิน

787,300
(ทั้งปี)

คน

390

กิจกรรมที่ให้ความรู้ แก่ภาคประชาชน ผู้นาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดสัมมนาในเดือน ม.ค. - ก.พ. 61
1.จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวนผู้เข้าร่วม 87 คน
2.จังหวัดสุโขทัย จานวนผู้เข้าร่วม 86 คน
3.จังหวัดมุกดาหารจานวนผู้เข้าร่วม 97 คน
4.จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 78 คน
ภาคประชาชน ผู้นาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดาเนินการจัดสัมมนาในเดือน มีนาคม 2561
ประกอบด้วยจังหวัด 1. จังหวัดสตูล ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 จานวนผู้เข้าร่วมอบรม 92 คน 2. จังหวัด
พัทลุง ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 จานวนผู้เข้าร่วมอบรม 84 คน

เบิกจ่าย
ร้อยละ

๑๐๐

เป้าหมาย

393,650

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

๖๕๕,๕๙๐

100

ลาดับ

ชื่อโครงการ

1.10 การพัฒนาโปรแกรม
มาตรการเชิงรุกด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการบุก
รุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่
ข่ายอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)
๓๐๐,๐๐๐

รอบที่ ๑
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย
ระบบ

1

1.11 โครงการกระจายความรู้
สู่สถานศึกษาและกิจกรรม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
1.12 ค่าจ้างเหมาบริการ
บุคลากร 4 อัตรา

ผลการดาเนินงาน
เนื่องจากอยู่ระหว่างหาข้อมูล และหาข้อยุติ ในการดาเนินการเขียนโปรแกรมลงบนระบบ IOS ซึ่งมีปญ
ั หาที่
ยุ่งยาก และมีความซับซ้อน มากกว่าการพัฒนาโปรแกรม DSI MAP บน Android
-มีระยะเวลาในการขออนุญาต การเขียนโปรแกรม บนระบบ IOS
-ขอปรับแผนการดาเนินการเป็นรอบ ๒
หมายเหตุ : การดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนการรายงานรอบที่ 1

เบิกจ่าย
ร้อยละ

๐

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

๓๔๕,๐๐๐

95.83

25,150

๒๘.๔๖

300,000

ดาเนินการ รอบที่ ๒
720,000
(ทั้งปี)

ศูนย์

1

1.13 จัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือ
การวิเคราะห์และการใช้
เครื่องมือ DSI MAP

- ดาเนินการจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา จานวน ๔ ราย ในรอบครึ่งปีแรก
- มีพนักงานจ้างเหมาลาออก จานวน ๑ ราย เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๐๐

360,000

๐

100,000

๑๐๐

88,350

ดาเนินการ รอบที่ ๒

1.14 วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์/ค่า
ซ่อมแซมและบารุงรักษา

100,000
(ทั้งปี)

ครั้ง

1.15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (การคืนความเป็น
ธรรมในเรื่องที่ดินให้กับรัฐและ
ประชาชน การตรวจสอบการ
ออกเอกสารสิทธิเพื่อคืนความ
เป็นธรรมให้กับรัฐ และการ
ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายที่มี
การบุกรุกที่ดินของรัฐโดยใช้
เครื่องมือ DSI MAP)

176,700
(ทั้งปี)

เรื่อง

1

1

อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ค. 61
- อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีการเบิก
หมายเหตุ : การดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนการรายงานรอบที่ 1
ได้รับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม 1 ราย ให้ตรวจสอบหลักฐานการครอบครองที่ดิน เจ้าหน้าที่เดินทาง
ไปราชการ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ลงพื้นที่เกิดเหตุและดาเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่
และประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลมาสรุปสานวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ใช้
งบประมาณ 25,150 บาท

ลาดับ

ชื่อโครงการ

2. โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

รหัสงบประมาณ
GFMIS
1600804005

2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการทางคดีต่อต้าน
การค้ามนุษย์

งบประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

7,029,500
(ทั้งปี)

เบิกจ่าย
ร้อยละ

เป้าหมาย

๙๓.๓๓

4,043,583

ผลเบิกจ่าย
2,278,458

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
56.35

4,256,500
(ทั้งปี)

เรื่อง/คดี

15

- ดาเนินคดีต่อต้านการค้ามนุษย์ จานวน 14 เรื่อง/คดี

๙๓.๓๓

2,128,250

๑,๘๕๕,๙๗๔

๘๗.๒๐

2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูล
การค้ามนุษย์ (ในประเทศ)

800,000
(ทั้งปี)

โครงการ

3

- ดาเนินการตามโครงการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดฐานค้า
มนุษย์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Tipnet) จานวน 2 ครั้ง
-โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการกระทาผิดฐานค้ามนุษย์ (TIPNET) ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๖๑ จังหวัดเชียงราย

๑๐๐

600,000

๒๘๗,๒๓๐

๔๗.๘๗

2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ

1,973,000
(ทั้งปี)

โครงการ

2

- เข้าร่วมประชุมตามโครงการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ จานวน 3 ครั้ง

๑๐๐

1,315,333

๑๓๕,๒๕๔

๑๐.๒๘

3. รถยนต์เคลื่อนที่สาหรับ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุพร้อม
อุปรณ์ติดตั้ง

1600851007
120001

ดาเนินการ รอบ ๒

4. ระบบเครื่องมือสารวจและ
จัดทาแผนที่เกิดเหตุ

1600851007
120002

ดาเนินการ รอบ ๒

5. โครงการจัดหาอุปกรณ์
1600858001
ป้องกัน Spam Mail พร้อมชุด 120004
ป้องกันไวรัส

ดาเนินการ รอบ ๒

ลาดับ

ชื่อโครงการ

6. โครงการจัดหาเครื่องตัด
สัญญาณคลื่นโทรศัพท์
(Cellular Jammer)

7. เครื่องพิมพ์สาหรับ
ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่

รหัสงบประมาณ
GFMIS
1600858001
120001

1600858001
110001

8. โครงการการเสริมสร้างและ 1600858001
พัฒนาเครือข่ายกรมสอบสวน 700006
คดีพเิ ศษ

งบประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย

1,500,000

ระบบ

1

๑,๑๒๕,๐๐๐

เครื่อง

75

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

เป้าหมาย

ผลเบิกจ่าย

- เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561บริษทั ฯดาเนินการส่งมอบอุปกรณ์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามสัญญา
เมื่อวันที่ 9, 13 ก.พ. 2561 คณะกรรมการตรวจรับฯได้ตรวจรับงาน และจัดทารายงานผลการตรวจรับ
เครื่องตัดสัญญานโทรศัพท์ (Cellular Jammer) ส่งให้สานักงานเลขานุการกรม เพื่อจะได้ดาเนินการตาม
ระเบียบฯ ต่อไป
- ตรวจรับและเบิกจ่ายดาเนินการเรียบร้อย
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้กับบริษทั ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จากัด เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
๑,๔๙๐,๘๓๑ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๑๐๐

1,500,000

๑,๔๙๐,๘๓๑

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
๙๙.๓๘

๑๐๐

1,125,000

๑,๑๐๐,๐๐๐

๙๗.๗๐

๑๐๐

516,500

460,065

89.07

๑๐๐

310,000

283,125

91.33

๑๐๐

206,500

176,940

๘๕.๖๘

รายงานตรวจรับแล้วตามหนังสือ สท. ที่ ยธ 0814.6/125 ลว. 2 มี.ค. 61
- ตรวจรับและเบิกจ่ายดาเนินการเรียบร้อย

1,514,000
(ทั้งปี)

8.1 กิจกรรมพัฒนาแกนนา
เครือข่ายเพื่อขยายฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังอาชญากรรมคดี
พิเศษ

310,000
(ทั้งปี)

8.2 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์เครือข่ายทุกภาค
ส่วน

206,500
(ทั้งปี)

คน

คน

25

50

เบิกจ่าย

- ดาเนินการระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ในพื้นที่เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย โดยได้นา (โอนมา
100,000 รวมเป็น 310,000.- ใช้ไป 283,125.- คงเหลือ 26,875.-) ผู้เข้าร่วม 30 คน

ดาเนินการในวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2560 ณ บ้านห้วยน้าหนัก อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นกิจกรรม
เสริมสร้างความสัพนั ธ์ระหว่างหน่วยงานระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายให้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการให้
ความความรู้บทบาทภารกิจกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และรายงานการเฝ้าระวัง ตลอดจนมีการทากิจกรรมทาสี
ศาลาประชุมบ้านห้วยน้าหนัก อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และรักษาเครือข่ายให้คง
อยู่ ใช้งบประมาณ 176,940.- บาท ผู้เข้าร่วม 80 คน

8.3 กิจกรรมการบูรณาการ
เครือข่ายเพื่อป้องกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพเิ ศษ

ดาเนินการ รอบ ๒

8.4 กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
การดาเนินงานเครือข่ายดีเอสไอ

ดาเนินการ รอบ ๒

ลาดับ

ชื่อโครงการ

รหัสงบประมาณ
GFMIS

งบประมาณ
โครงการ
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ เป้าหมาย

เบิกจ่าย

ผลการดาเนินงาน

8.5 กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้าน
เทคนิคการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานอาชญากรรม
คดีพเิ ศษ

ดาเนินการ รอบ ๒

8.6 กิจกรรมรับฟังความ
คิดเห็นและมอบรางวัล
เครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ

ดาเนินการ รอบ ๒

9. โครงการปรับปรุง
1600858001
สายสัญญาณสารสนเทศอาคาร 120002
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ

ดาเนินการ รอบ ๒

10. โครงการจัดหาอุปกรณ์ 1600858001
เข้ารหัสสาหรับเชื่อมต่อและใช้ 120003
งานระบบสารสนเทศระยะ
ทางไกล (VPN Appliance)

ดาเนินการ รอบ ๒

ร้อยละ

เฉลี่ยผลการดาเนินงาน
ผลเบิกจ่าย (GFMIS)

หมายเหตุ

รอบ 1 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
1.ศูน่ตย์อ้ ชงรายงาน
ว่ ยเหลือลูกหนี้และประชาชน
หน่วยงานที
2.กองคดีการค้ามนุษย์
3.กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ
4.กองเทคโนโลยีและศูนย์ขอ้ มูลตรวจสอบ
5.ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ
รอบ 2 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่ว1.กองคดี
ยงานที่ตทอ้ รังรายงาน
2.ศูนย์ชว่ ยเหลือลูกหนี้และประชาชน
3.กองคดีการค้ามนุษย์
4.กองเทคโนโลยีและศูนย์ขอ้ มูลตรวจสอบ
5.ส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ

สีเหลือง
หมายเหตุ : ร้อยละผลการดาเนินงานของผลผลิต = ร้อยละโครงการ 5 โครงการ หารด้วย 5 โครงการ

เป้าหมาย

92.28
73.32

ผลเบิกจ่าย

เฉลี่ยผลผลิต
ผลเบิกจ่าย (GFMIS)

หมายถึง รายงานรอบที่ ๑

ผลผลิต

461.40

92.28

ผลการเบิกจ่าย = ผลเบิกจ่าย รอบที่ 1 คูณ 100 หาร เป้าหมายเบิกจ่าย รอบที่ 1
ผลเบิกจ่าย
เป้า รอบ 1

8,262,661
11,269,583

73.32

ร้อยละ
การเบิกจ่าย

