
หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ เปา้หมาย ผลเบกิจ่าย
รอ้ยละ

การเบกิจ่าย

10 โครงการ      47,514,500       92.28        11,269,583 8,262,661                73.32 

1. โครงการใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชนที่ไม่ได้รับความเปน็
ธรรม

1600858001
700005

10,400,000
(ทั้งป)ี        68.07           4,084,500       2,933,307 71.82

1.1 การบริหารจัดการศูนย์
ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชน
ที่ไม่ได้รับความเปน็ธรรม

4,875,700
(ทั้งป)ี

ระบบ 1 เดอืนตลุาคม 2560
1. ค่าจ้างเหมาบคุลากร จ านวน 10 อัตรา เปน็เงิน 142,612.91 บาท 2. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท 
   
๓. ค่าเช่าส านักงาน 97,639.50 บาท  4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,000 บาท
เดอืนพฤศจิกายน 2560
๑. ค่าจ้างเหมาบคุลากรจ านวน 10 อัตรา เปน็เงิน 139,500 บาท ๒. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท   
๓. ค่าเช่าส านักงาน 97,639.50 บาท 4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,000 บาท                                  
เดอืนธันวาคม 2560
๑. ค่าจ้างเหมาบคุลากรจ านวน 10 อัตรา เปน็เงิน 135,775.73 บาท๒. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท 
๓. ค่าเช่าส านักงาน 97,639.50 บาท  4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,000 บาท                   
เดอืนมกราคม 2561
๑. ค่าจ้างเหมาบคุลากรจ านวน 10 อัตรา เปน็เงิน 128,709.69 บาท๒. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท 
๓. ค่าเช่าส านักงาน 97,639.50 บาท  4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,000 บาท                                
       
เดอืนกุมภาพันธ์ 2561
๑. ค่าจ้างเหมาบคุลากรจ านวน 13 อัตรา เปน็เงิน 169,821.54 บาท๒. ค่าสาธารณูปโภค 16,000 บาท 
๓. ค่าเช่าส านักงาน 97,639.50 บาท 4. ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 10,000 บาท
เดอืนมนีาคม 2561
1. ค่าจ้างเหมาบคุลากรจ านวน 15 อัตรา เปน็เงิน 181,270.14 บาท
๒. ค่าสาธารณูปโภค ๑๖,๐๐๐ บาท ๓. ค่าเช่าส านักงาน ๙๗,๖๓๙.๕๐ บาท ๔. ค่าเช่าเคร่ืองถ่าย ๑๐,๐๐๐ 
บาท

๑๐๐ 2,437,850 ๑,๖๓๙,๕๒๗.๐๑ 67.25

 แบบฟอร์มที่ ๖ ตัวชีว้ัด 5.1 การรายงานจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมสอบสวนคดพิีเศษ

ล าดบั ชื่อโครงการ
รหสังบประมาณ 

GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑

เบกิจ่ายผลการด าเนินงาน



หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ เปา้หมาย ผลเบกิจ่าย
รอ้ยละ

การเบกิจ่าย

ล าดบั ชื่อโครงการ
รหสังบประมาณ 

GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑

เบกิจ่ายผลการด าเนินงาน

1.2 ตรวจสอบข้อเทจ็จริงเร่ือง
ร้องเรียนขอความเปน็ธรรม 
ขอความช่วยเหลือจากกรณี
ปญัหาด้านหนี้สินและปญัหา
ด้านไม่ได้รับความเปน็ธรรม
ด้านอื่นๆ

809,300
(ทั้งปี)

คน 900 เดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๑.เดินทางไปราชการจ.พะเยา  วนัที่ ๓-๔ ต.ค. ๖๐  จ านวน ๓๐๐ คน ค่าใช้จ่าย 5,340 บาท   
๒.เดินทางไปราชการจ.ชัยนาท วนัที่ 6 ต.ค. ๖๐ จ านวน ๒๐ คน  ค่าใช้จ่าย ๑,๕๑๐ บาท  
๓.เดินทางไปราชการจ.ชัยภูม,ิขอนแกน่,มหาสารคาม  วนัท่ี ๙-๑๒ ต.ค. ๖๐      จ านวน ๕๐ คน ค่าใช้จ่าย 12,740 
บาท
เดือนพฤศจกิายน ๒๕๖๐
๑.เดินทางไปราชการจ.บุรีรัมย ์วนัท่ี ๒-๔ พ.ย. ๖๐ จ านวน ๑๒ คน   ค่าใช้จ่าย 10,930 บาท    
๒.เดินทางไปราชการจ.ชัยภูมิ วนัท่ี ๒๓-๒๕ พ.ย. ๖๐  จ านวน ๒๐ คน ค่าใช้จ่าย 10,860 บาท   
๓.เดินทางไปราชการจ.บุรีรัมย ์ วนัท่ี ๒๖-๒๘ พ.ย. ๖๐ จ านวน ๒๐ คน  ค่าใช้จ่าย 11,010 บาท                   
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๑.เดินทางไปราชการ จ.ชัยภูมิ วนัท่ี 3-5 ธ.ค. ๖๐ จ านวน 40 คน ค่าใช้จ่าย 13,680 บ. 
๒.เดินทางไปราชการจ.ชัยภูม,ิขอนแกน่  วนัท่ี 19-20 ธ.ค. 60 จ านวน 28 คน ค่าใช้จ่าย 7,790  
๓.เดินทางไปราชการจ.อบุลราชธานี,บุรีรัมย ์ วนัท่ี ๒4-๒๘ พ.ย. ๖๐ จ านวน 30 คน ค่าใช้จ่าย 21,680 บาท   
เดือนมกราคม ๒๕๖1
๑.เดินทางไปราชการ จ.กาฬสินธุ ์วนัที่ 4-7 ม.ค. ๖1 จ านวน 50 คน ค่าใช้จ่าย 22,030 บ.
 ๒.เดินทางไปราชการจ.กาฬสินธติ์ดต่อกบัหน่วยงานราชการ  วนัที่ 22-24 ม.ค. 61  ค่าใช้จ่าย 26,300 บ.   
๓.เดินทางไปราชการจ.ชัยภูมิ  วนัท่ี ๒5-27 ม.ค. ๖๐ จ านวน ผู้เข้าร่วม 30 คน ค่าใช้จ่าย 14,190 บาท  4.เดินทาง
ไปราชการ จ.ชัยภูมิ วนัท่ี 31 ม.ค. - 2 ก.พ. 61 ผู้เข้าร่วม 22 คน ค่าใช้จ่าย 11,940 บ.                   
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖1
๑.เดินทางไปราชการ จ.เชียงราย วนัท่ี 4-9 ก.พ. ๖1 ผู้เข้าร่วม 30 คน ค่าใช้จ่าย 30,290 บาท      
2.เดินทางไปราชการ จ.กาฬสินธุ ์วนัที่ 6 ก.พ. 61 ค่าใช้จ่าย 2,750 บาท
เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๑.เดินทางไปราชการจ.สมุทรสงคราม วนัท่ี 5 ม.ีค. 61 ค่าใช้จ่าย 480 บาท
๒.เดินทางไปราชการจ.ประจวบคีรีขันธ ์วนัท่ี 5 ม.ีค. 61 ค่าใช้จ่าย 1,520 บาท
3.เดินทางไปราชการจ.ตาก วนัท่ี 5-9 ม.ีค. ๖๑ ผู้เข้าร่วม ๕๘ คน ค่าใช้จ่าย ๓๒,๘๓๐ บาท
๔.เดินทางไปราชการจ.บุรีรัมย ์วนัท่ี ๑๒-๑๔ ม.ีค. ๖๑ ค่าใช้จ่าย ๒๔,๓๙๐ บาท ๕.เดินทางไปราชการจ.บุรีรัมย์
ค่าใช้จ่าย ๕,๗๗๐ บาท

๗๖.๕๕             404,650 268,040 ๖๖.๒๓

1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ประชาชนด้านกฎหมาย และ
การเข้าถึงความเปน็ธรรม

ด าเนินการ รอบที่ ๒



หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ เปา้หมาย ผลเบกิจ่าย
รอ้ยละ

การเบกิจ่าย

ล าดบั ชื่อโครงการ
รหสังบประมาณ 

GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑

เบกิจ่ายผลการด าเนินงาน

1..4 จัดจ้างพมิพห์นังสือผล
การด าเนินงานศูนย์ช่วยเหลือ
ลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเปน็ธรรม

ด าเนินการ รอบที่ ๒

1.5 จัดจ้างพมิพห์นังสือคู่มือ
ประชาชนคร้ังที่ 8

ด าเนินการ รอบที่ ๒

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

ด าเนินการ รอบที่ ๒

1.7 โครงการพฒันาศักยภาพ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์

ด าเนินการ รอบที่ ๒

1.8 งานวิจัยเชิงส ารวจ
ผลสัมฤทธิป์ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโครงการพฒันา
ศักยภาพประชาชนด้าน
กฎหมาย ผ่านเกม The 
Choice ทางเลือก - ทางรอด

ด าเนินการ รอบที่ ๒

1.9 การฝึกอบรม จนท.ที่
เกี่ยวข้องกับที่ดิน

787,300
(ทั้งป)ี

คน 390 กิจกรรมที่ใหค้วามรู้ แก่ภาคประชาชน ผู้น าทอ้งถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดสัมมนาในเดือน ม.ค. - ก.พ. 61 
1.จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวนผู้เข้าร่วม 87 คน 
2.จังหวัดสุโขทยั จ านวนผู้เข้าร่วม 86 คน  
3.จังหวัดมุกดาหารจ านวนผู้เข้าร่วม 97 คน 
4.จังหวัดกาฬสินธุ ์จ านวน 78 คน
ภาคประชาชน ผู้น าทอ้งถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด าเนินการจัดสัมมนาในเดือน มีนาคม 2561 
ประกอบด้วยจังหวัด 1. จังหวัดสตูล ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 92  คน  2. จังหวัด
พทัลุง ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 84 คน

๑๐๐             393,650 ๖๕๕,๕๙๐ 100



หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ เปา้หมาย ผลเบกิจ่าย
รอ้ยละ

การเบกิจ่าย

ล าดบั ชื่อโครงการ
รหสังบประมาณ 

GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑

เบกิจ่ายผลการด าเนินงาน

1.10 การพฒันาโปรแกรม
มาตรการเชิงรุกด้านการ
ปอ้งกันและปราบปรามการบกุ
รุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่
ข่ายอินเทอร์เน็ต (DSI MAP)

๓๐๐,๐๐๐ ระบบ 1 เนื่องจากอยู่ระหว่างหาข้อมูล และหาข้อยุติ ในการด าเนินการเขียนโปรแกรมลงบนระบบ IOS ซ่ึงมีปญัหาที่
ยุ่งยาก และมีความซับซ้อน มากกว่าการพฒันาโปรแกรม DSI MAP บน Android
-มีระยะเวลาในการขออนุญาต การเขียนโปรแกรม บนระบบ IOS
-ขอปรับแผนการด าเนินการเปน็รอบ ๒
หมายเหตุ : การด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนการรายงานรอบที่ 1

๐             300,000 

1.11 โครงการกระจายความรู้
สู่สถานศึกษาและกิจกรรม
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม ด าเนินการ รอบที่ ๒

1.12 ค่าจ้างเหมาบริการ
บคุลากร 4 อัตรา

 720,000
(ทั้งป)ี

ศูนย์ 1 - ด าเนินการจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมา จ านวน ๔ ราย ในรอบคร่ึงปแีรก
- มีพนักงานจ้างเหมาลาออก จ านวน ๑ ราย เดือน กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑

๑๐๐ 360,000 ๓๔๕,๐๐๐ 95.83

1.13 จัดจ้างพมิพห์นังสือคู่มือ
การวิเคราะหแ์ละการใช้
เคร่ืองมือ DSI MAP

ด าเนินการ รอบที่ ๒

1.14 วัสดุ/ครุภณัฑ์/ค่า
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

100,000
(ทั้งป)ี

คร้ัง 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ีค. 61
- อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างไม่มีการเบกิ
หมายเหตุ : การด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนการรายงานรอบที่ 1

๐ 100,000

1.15 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (การคืนความเปน็
ธรรมในเร่ืองที่ดินใหก้ับรัฐและ
ประชาชน การตรวจสอบการ
ออกเอกสารสิทธิเพื่อคืนความ
เปน็ธรรมใหก้ับรัฐ และการ
ตรวจสอบพื้นที่เปา้หมายที่มี
การบกุรุกที่ดินของรัฐโดยใช้
เคร่ืองมือ DSI MAP)

176,700
(ทั้งป)ี

เร่ือง 1 ได้รับหนังสือร้องเรียนขอความเปน็ธรรม 1 ราย  ใหต้รวจสอบหลักฐานการครอบครองที่ดิน เจ้าหน้าที่เดินทาง
ไปราชการ จ.ภเูก็ต ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ลงพื้นที่เกิดเหตุและด าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่
และประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาสรุปส านวนการตรวจสอบข้อเทจ็จริง ใช้
งบประมาณ 25,150 บาท

๑๐๐ 88,350 25,150 ๒๘.๔๖



หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการด าเนินงาน รอ้ยละ เปา้หมาย ผลเบกิจ่าย
รอ้ยละ

การเบกิจ่าย

ล าดบั ชื่อโครงการ
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GFMIS

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑

เบกิจ่ายผลการด าเนินงาน

2. โครงการปอ้งกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์

1600804005
7,029,500

(ทั้งปี)
๙๓.๓๓           4,043,583       2,278,458 56.35

2.1 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการทางคดีต่อต้าน
การค้ามนุษย์

4,256,500
(ทั้งป)ี

เร่ือง/คดี 15 - ด าเนินคดีต่อต้านการค้ามนุษย์ จ านวน 14 เร่ือง/คดี ๙๓.๓๓           2,128,250 ๑,๘๕๕,๙๗๔ ๘๗.๒๐

2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูล
การค้ามนุษย์ (ในประเทศ)

800,000
(ทั้งป)ี

โครงการ 3 - ด าเนินการตามโครงการประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (Tipnet) จ านวน 2 คร้ัง
-โครงการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการกระท าผิดฐานค้ามนุษย์  (TIPNET) คร้ังที่ ๓ 
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มีนาคม ๖๑ จังหวัดเชียงราย

๑๐๐             600,000 ๒๘๗,๒๓๐ ๔๗.๘๗

2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปต่างประเทศ

1,973,000
(ทั้งป)ี

โครงการ 2 - เข้าร่วมประชุมตามโครงการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ จ านวน 3 คร้ัง ๑๐๐           1,315,333 ๑๓๕,๒๕๔ ๑๐.๒๘

3. รถยนต์เคล่ือนที่ส าหรับ
ตรวจสถานที่เกิดเหตุพร้อม
อุปรณ์ติดต้ัง

1600851007
120001 ด าเนินการ รอบ ๒

4. ระบบเคร่ืองมือส ารวจและ
จัดท าแผนที่เกิดเหตุ

1600851007
120002 ด าเนินการ รอบ ๒

5. โครงการจัดหาอุปกรณ์
ปอ้งกัน Spam Mail พร้อมชุด
ปอ้งกันไวรัส

1600858001
120004

ด าเนินการ รอบ ๒
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6. โครงการจัดหาเคร่ืองตัด
สัญญาณคล่ืนโทรศัพท ์
(Cellular Jammer)

1600858001
120001

1,500,000 ระบบ 1 - เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561บริษทัฯด าเนินการส่งมอบอุปกรณ์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามสัญญา       
       เมื่อวันที่ 9, 13 ก.พ. 2561 คณะกรรมการตรวจรับฯได้ตรวจรับงาน และจัดท ารายงานผลการตรวจรับ
เคร่ืองตัดสัญญานโทรศัพท ์(Cellular Jammer) ส่งใหส้ านักงานเลขานุการกรม เพื่อจะได้ด าเนินการตาม
ระเบยีบฯ ต่อไป  
- ตรวจรับและเบกิจ่ายด าเนินการเรียบร้อย
- อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบกิจ่ายเงินใหก้ับบริษทั ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จ ากัด เปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน
 ๑,๔๙๐,๘๓๑ บาท ซ่ึงได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษอีากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๑๐๐ 1,500,000 ๑,๔๙๐,๘๓๑ ๙๙.๓๘

7. เคร่ืองพมิพส์ าหรับ
ปฏบิติังานนอกสถานที่

1600858001
110001 ๑,๑๒๕,๐๐๐ เคร่ือง 75

รายงานตรวจรับแล้วตามหนังสือ สท. ที่ ยธ 0814.6/125 ลว. 2 มี.ค. 61
- ตรวจรับและเบกิจ่ายด าเนินการเรียบร้อย ๑๐๐ 1,125,000 ๑,๑๐๐,๐๐๐ ๙๗.๗๐

8. โครงการการเสริมสร้างและ
พฒันาเครือข่ายกรมสอบสวน
คดีพเิศษ

1600858001
700006 1,514,000

(ทั้งป)ี
๑๐๐ 516,500 460,065 89.07

8.1 กิจกรรมพฒันาแกนน า
เครือข่ายเพื่อขยายฐานข้อมูล
การเฝ้าระวังอาชญากรรมคดี
พเิศษ

310,000
(ทั้งป)ี

คน 25 - ด าเนินการระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60 ในพื้นที่เกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย โดยได้น า  (โอนมา 
100,000 รวมเปน็ 310,000.- ใช้ไป 283,125.-  คงเหลือ 26,875.-) ผู้เข้าร่วม 30 คน

๑๐๐ 310,000 283,125 91.33

8.2 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์เครือข่ายทกุภาค
ส่วน

206,500
(ทั้งป)ี

คน 50 ด าเนินการในวันที่ 20 - 22 ธ.ค. 2560 ณ บา้นหว้ยน้ าหนัก อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบรีุ เปน็กิจกรรม
เสริมสร้างความสัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายใหม้ีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการให้
ความความรู้บทบาทภารกิจกรมสอบสวนคดีพเิศษ และรายงานการเฝ้าระวัง ตลอดจนมีการท ากิจกรรมทาสี
ศาลาประชุมบา้นหว้ยน้ าหนัก อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบรีุ  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ และรักษาเครือข่ายใหค้ง
อยู่ ใช้งบประมาณ 176,940.- บาท  ผู้เข้าร่วม 80 คน

๑๐๐ 206,500 176,940 ๘๕.๖๘

8.3 กิจกรรมการบรูณาการ
เครือข่ายเพื่อปอ้งกันการเกิด
อาชญากรรมคดีพเิศษ

ด าเนินการ รอบ ๒

8.4 กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน
การด าเนินงานเครือข่ายดีเอสไอ ด าเนินการ รอบ ๒
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8.5 กิจกรรมการพฒันา
ศักยภาพสมาชิกเครือข่ายด้าน
เทคนิคการเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานอาชญากรรม
คดีพเิศษ

ด าเนินการ รอบ ๒

8.6 กิจกรรมรับฟงัความ
คิดเหน็และมอบรางวัล
เครือข่ายต้นแบบดีเอสไอ

ด าเนินการ รอบ ๒

9. โครงการปรับปรุง
สายสัญญาณสารสนเทศอาคาร
กรมสอบสวนคดีพเิศษ

1600858001
120002 ด าเนินการ รอบ ๒

10. โครงการจัดหาอุปกรณ์
เข้ารหสัส าหรับเชื่อมต่อและใช้
งานระบบสารสนเทศระยะ
ทางไกล (VPN Appliance)

1600858001
120003

ด าเนินการ รอบ ๒

92.28
73.32

หมายเหตุ รอบ 1  1 ตลุาคม 2560  -  31 มีนาคม 2561
หน่วยงานที่ตอ้งรายงาน1.ศูนยช์ว่ยเหลือลูกหนี้และประชาชน

2.กองคดีการค้ามนุษย์ สีเหลือง

3.กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ หมายเหตุ : ร้อยละผลการด าเนินงานของผลผลิต = ร้อยละโครงการ 5 โครงการ หารด้วย 5 โครงการ ผลผลิต 461.40     92.28     
4.กองเทคโนโลยแีละศูนยข์อ้มลูตรวจสอบ                ผลการเบิกจ่าย = ผลเบิกจ่าย รอบที่ 1 คูณ 100 หาร เป้าหมายเบิกจ่าย รอบที่ 1

5.ส่วนเครือขา่ยการป้องกนัการเกดิอาชญากรรมพิเศษ ผลเบิกจ่าย 8,262,661   

รอบ 2  1 เมษายน 2561  -  30 กันยายน 2561 เป้า รอบ 1 11,269,583 

หน่วยงานที่ตอ้งรายงาน1.กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2.ศูนยช์ว่ยเหลือลูกหนี้และประชาชน 73.32
3.กองคดีการค้ามนุษย์

4.กองเทคโนโลยแีละศูนยข์อ้มลูตรวจสอบ
5.ส่วนเครือขา่ยการป้องกนัการเกดิอาชญากรรมพิเศษ

หมายถึง รายงานรอบที่ ๑

ผลเบกิจ่าย (GFMIS) ผลเบกิจ่าย (GFMIS)

เฉลี่ยผลการด าเนินงาน เฉลี่ยผลผลิต


