สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
รำยงำนผลตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรลดค่ำใช้จ่ำยและกำรปรับปรุงกิจกรรม
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ผลผลิตการป้องกันปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อกิจกรรมย่อย

− กิจกรรมย่อยการป้องกัน
ปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเพิม่ ประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลผลิตกำรป้องกันปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
วิธีกำรดำเนินกำร
Output (บริกำร)
Process (เป้ำหมำย
Process (ก่อนลด)
ลด
ยุบรวม
กำรปรับปรุง )
(กระบวนกำร/ขั้นตอน
ขั้นตอน/ ยกเลิก
กับ
เป้ำหมำยหลังกำร
(กระบวนกำร/ขั้นตอน
ผลหลังกำรปรับปรุง
ในกำรดำเนินงำน)
ลด
ขั้นตอน กิจกรรม
ปรับปรุง
ในกำรดำเนินงำน)
จำนวนวัน
อื่น
เชิงคุณภำพ
เชิงคุณภำพ
P
P
ประชุม/จัดทำแผน
ประชุมให้แนว
ทำงกำรปฏิบัติ
ด้ำนเวลำ
ด้ำนเวลำ
โดยใช้แผนปฏิบัติ
กำรปีงบประมำณ
ระยะเวลาในการ
มีสถิติผลการจับกุม
ถ่ำยทอดแผนให้
พ.ศ. 2561
ปฏิบัติตามแผน
จานวน 11,987 คดี
หน่วยงำนต่ำงๆ รับ
สามารถดาเนินการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ทรำบและถือ
ได้ทันทีโดยยกเลิก ปีงบประมาณที่ผ่าน
ปฏิบัติ
ขั้นตอนบางอย่างลง มา โดยการนา
และมีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เทคโนโลยีให้เกิด
มาปรับใช้ในการ
กำรรำยงำนผล
กำรรำยงำนผล
ประโยชน์สูงสุดโดย ปฏิบัติงาน และมี
มีการประชุมมอบ การลดขั้นตอนทาให้
นโยบายโดยการ
การทางานเป็นไป
ประชุมเร่งรัดผล
ประชุมเร่งรัดผล
ประชุมทางไกลผ่าน อย่างต่อเนื่องและมี
กำรปฏิบัติ แนะนำ
กำรปฏิบัติ แนะนำ
จอภาพ (Video
ประสิทธิภาพ
แนวทำง
Conference)
จัดทำสรุปผลกำร
ปฏิบัติและ
ประเมินผลกำร

จัดทำสรุปผลกำร
ปฏิบัติและ
ประเมินผลกำร

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
เป้ำหมำยหลังกำร
ปรับปรุง

ผลกำรปรับปรุง

ต้นทุนรวมต่อหน่วย ต้นทุนรวมต่อหน่วย
273,844,865.32 บาท

273,844,865.32 บาท

ปริมำณเพิม่ ขึ้น 5 % ปริมำณเพิม่ ขึ้น 5 %
3,512 คดี
11,987 คดี

ต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุนต่อหน่วย

77,974.05 บาท

22,845.15 บาท

ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ชื่อกิจกรรมย่อย

− กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ในพื้นที่รับผิดชอบ

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเพิม่ ประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลผลิตกำรรักษำควำมปลอดภัยและให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยว
วิธีกำรดำเนินกำร
Output (บริกำร)
Process (เป้ำหมำย
Process (ก่อนลด)
ลด
ยุบรวม
กำรปรับปรุง )
(กระบวนกำร/ขั้นตอน
ขั้นตอน/ ยกเลิก
กับ
เป้ำหมำยหลังกำร
(กระบวนกำร/ขั้นตอน
ผลหลังกำรปรับปรุง
ในกำรดำเนินงำน)
ลด
ขั้นตอน กิจกรรม
ปรับปรุง
ในกำรดำเนินงำน)
จำนวนวัน
อื่น
P
เชิงคุณภำพ
เชิงคุณภำพ
1. ชี้แจงภำรกิจ 25
1. ชี้แจงภำรกิจ 23
กำรออกตรวจ
กำรออกตรวจ
นำที ตรวจเครื่อง
นำที ตรวจเครื่อง
- ระยะเวลาในการ - ระยะเวลาในการ
แต่งกำย อุปกรณ์
แต่งกำย อุปกรณ์
ออกตรวจรักษา
ออกตรวจรักษา
ยำนพำหนะ
ความปลอดภัยให้แก่ ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวในพื้นที่ นักท่องเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบภายใน 23 รับผิดชอบภายใน 2. ออกตรวจรักษำ
นาทีต่อราย
นาทีต่อราย (ส่วน
2. ออกตรวจรักษำ
ควำมปลอดภัยแก่
ควำมปลอดภัยแก่
ใหญ่เป็นไปตาม
นักท่องเที่ยวใน
นักท่องเที่ยวใน
เป้าหมาย)
พื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบ

3. ก่อนออกเวรทำ
สรุปผลกำรปฏิบัติ
ใช้เวลำ 25 นำที

3. ก่อนออกเวรทำ
สรุปผลกำรปฏิบัติ
ใช้เวลำ 23 นำที

ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
เป้ำหมำยหลังกำร
ปรับปรุง

ผลกำรปรับปรุง

ต้นทุนรวม
80,508,516.21 บาท
ปริมำณงำน
ปริมาณการออก
ตรวจรักษาความ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบ
3,500,000 ครั้ง

ต้นทุนรวม
80,508,516.21 บาท
ปริมำณงำน
ปริมาณการออก
ตรวจรักษาความ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในพื้นที่
รับผิดชอบ
7,196,565 ครั้ง

ต้นทุนต่อหน่วย
23 บาท

ต้นทุนต่อหน่วย
11.19 บาท

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดีการกระทาความผิดค้ามนุษย์

ชื่อกิจกรรมย่อย

− กิจกรรมย่อยการป้องกันและ
ปราบปรามคดีเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์และการกระทาความผิดที่
เกี่ยวข้อง

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเพิม่ ประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
โครงกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรปรำบปรำมและดำเนินคดีกำรกระทำควำมผิดค้ำมนุษย์
วิธีกำรดำเนินกำร
Output (บริกำร)
ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม
Process (เป้ำหมำย
Process (ก่อนลด)
ลด
ยุบรวม
กำรปรับปรุง )
(กระบวนกำร/ขั้นตอน
ขั้นตอน/ ยกเลิก
กับ
เป้ำหมำยหลังกำร
เป้ำหมำยหลังกำร
(กระบวนกำร/ขั้นตอน
ผลหลังกำรปรับปรุง
ผลกำรปรับปรุง
ในกำรดำเนินงำน)
ลด
ขั้นตอน กิจกรรม
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ในกำรดำเนินงำน)
จำนวนวัน
อื่น
สำรวจข้อมูล

สำรวจข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น

ตรวจสอบข้อมูลโดย
ละเอียด

ตรวจสอบข้อมูลโดย
ละเอียด

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ

ดำเนินกำรจับกุม

ดำเนินกำรจับกุม

P

การดาเนินงานตั้งแต่การ
สารวจข้อมูลแล้วทาการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด
(เช่นการตรวจสอบ
ใบอนุญาตให้ดาเนิน
กิจการ, ใบอนุญาต
ทางานกรณีลูกจ้างเป็น
บุคคลต่างด้าว) แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
(กรณีพบการกระทา
ความผิด) ให้ดาเนินการ
จับกุมตามอานาจหน้าที่
(กรณีไม่พบการกระทา
ความผิดให้กาชับ
ผู้ประกอบการ/ลูกจ้าง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด)
ระยะเวลาการ
ดาเนินงานประมาณ 4
วัน/ครั้ง

การดาเนินงานตั้งแต่การ
สารวจข้อมูลแล้วทาการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด
(เช่นการตรวจสอบ
ใบอนุญาตให้ดาเนิน
กิจการ, ใบอนุญาต
ทางานกรณีลูกจ้างเป็น
บุคคลต่างด้าว) แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
(กรณีพบการกระทา
ความผิด) ให้ดาเนินการ
จับกุมตามอานาจหน้าที่
(กรณีไม่พบการกระทา
ความผิดให้กาชับ
ผู้ประกอบการ/ลูกจ้าง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด)
ระยะเวลาการ
ดาเนินงานประมาณ 4
วัน/ครั้ง

ต้นทุนรวม จำนวน
ต้นทุนรวม จำนวน
122,789,620.51 บาท 122,789,620.51 บาท
เพิ่มกำรตรวจพื้นที่เสี่ยง เพิ่มกำรตรวจพื้นที่เสี่ยง
2,800 ครั้ง
3,571 ครั้ง
ต้นทุนต่อหน่วย
43,853.44 บาท

ต้นทุนต่อหน่วย
34,385.22 บาท

รำยงำนผลตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรลดค่ำใช้จ่ำย
ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
กิจกรรม

ระยะเวลำตำมแผนฯ

เป้ำหมำย

1.การลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าโทรศัพท์

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 ลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าโทรศัพท์ร้อยละ 5
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจานวน
เงิน 3,978,750.92 บาท

2.การประหยัดค่าบริการไปรษณีย์

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 ลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าบริการไปรษณีย์
ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เป็นจานวนเงิน 1,019,879.03 บาท

ระยะเวลำจริง

ผลกำรดำเนินงำน

เหตุผล

1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 มีการใช้โทรศัพท์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. สาเหตุที่ทาให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เกิดจากการเพิ่ม
2561 เป็นจานวนเงิน 53,866,340.01 บาท ลดลง ประสิทธิภาพการดาเนินการตามภารกิจของสานักงาน
ร้อยละ 32.31 ของการใช้จ่ายในปีงบประมาณเก่า ตารวจแห่งชาติ ได้แก่ การป้องกัน ปรามปราม ดาเนินคดี
พ.ศ. 2560
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณการจับกุมผู้กระทาความผิดการค้ามนุษย์และ
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ บก.ปคม.สืบสวน
จับกุมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 111 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 354 คน เพิ่มขึ้น
218.92% กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดาเนินคดี ปริมาณ
ข้าราชการตารวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปราบปรามและดาเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 97 คน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 500 คน เพิ่มขึ้น
415.46% การปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับ
1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61 มีการใช้บริการไปรษณีย์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปริมาณการจับกุม
พ.ศ. 2561 เป็นจานวนเงิน 26,176,718.17 บาท การกระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.33 ของการใช้จ่ายใน
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3,150 คดี ปีงบประมาณ พ.ศ.
ปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2560
2560 จานวน 3,345 คดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวน 11,987 คดี เพิ่มขึ้น 258.36% ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล เพื่อความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร

