
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
รำยงำนผลตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดค่ำใช้จ่ำยและกำรปรับปรุงกิจกรรม

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ



เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ผลผลิตการป้องกันปราบปรามการกระท าความผิด



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ ำนวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้ำหมำยหลังกำร
ปรับปรุง

ผลหลังกำรปรับปรุง
เป้ำหมำยหลังกำร

ปรับปรุง
ผลกำรปรับปรุง

P P
เชิงคุณภำพ เชิงคุณภำพ

ต้นทุนรวมต่อหน่วย ต้นทุนรวมต่อหน่วย
ด้ำนเวลำ ด้ำนเวลำ 273,844,865.32 บาท 273,844,865.32 บาท

ปริมำณเพ่ิมข้ึน 5 % ปริมำณเพ่ิมข้ึน 5 %
3,512 คดี 11,987 คดี

ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย

77,974.05 บาท 22,845.15 บาท

− กิจกรรมย่อยการป้องกัน
ปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติตามแผน
สามารถด าเนินการ
ได้ทันทีโดยยกเลิก
ข้ันตอนบางอย่างลง
และมีการใช้
เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดย
มีการประชุมมอบ
นโยบายโดยการ
ประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video 
Conference)

มีสถิติผลการจับกุม
จ านวน 11,987 คดี 
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่าน
มา โดยการน า
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และมี
การลดข้ันตอนท าให้
การท างานเป็นไป
อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561
ผลผลิตกำรป้องกันปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอน
ในกำรด ำเนินงำน)

Process (เป้ำหมำย
กำรปรับปรุง) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอน
ในกำรด ำเนินงำน)

วิธีกำรด ำเนินกำร Output (บริกำร) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ประชุม/จัดท ำแผน

ประชุมเร่งรัดผล
กำรปฏิบัติ แนะน ำ

ถ่ำยทอดแผนให้
หน่วยงำนต่ำงๆ รับ 

ทรำบและถือ
ปฏิบัติ

กำรรำยงำนผล

จัดท ำสรุปผลกำร
ปฏิบัติและ

ประเมินผลกำร

ประชุมเร่งรัดผล
กำรปฏิบัติ แนะน ำ

แนวทำง

ประชุมให้แนว
ทำงกำรปฏิบัติ 

โดยใช้แผนปฏิบัติ
กำรปีงบประมำณ

พ.ศ. 2561

กำรรำยงำนผล

จัดท ำสรุปผลกำร
ปฏิบัติและ

ประเมินผลกำร



ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ ำนวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้ำหมำยหลังกำร
ปรับปรุง

ผลหลังกำรปรับปรุง
เป้ำหมำยหลังกำร

ปรับปรุง
ผลกำรปรับปรุง

P เชิงคุณภำพ เชิงคุณภำพ
กำรออกตรวจ กำรออกตรวจ ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม

80,508,516.21 บาท 80,508,516.21 บาท
ปริมำณงำน ปริมำณงำน

ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย
23 บาท 11.19 บาท

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561
ผลผลิตกำรรักษำควำมปลอดภัยและให้บริกำรแก่นักท่องเท่ียว

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอน
ในกำรด ำเนินงำน)

Process (เป้ำหมำย
กำรปรับปรุง) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอน
ในกำรด ำเนินงำน)

วิธีกำรด ำเนินกำร Output (บริกำร) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

− กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  - ระยะเวลาในการ

ออกตรวจรักษา
ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบภายใน 23
 นาทีต่อราย

 - ระยะเวลาในการ
ออกตรวจรักษา
ความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบภายใน - 
นาทีต่อราย (ส่วน
ใหญ่เป็นไปตาม
เป้าหมาย)

ปริมาณการออก
ตรวจรักษาความ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
3,500,000 คร้ัง

ปริมาณการออก
ตรวจรักษาความ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
7,196,565 คร้ัง

1. ช้ีแจงภำรกิจ 25 
นำที ตรวจเครื่อง
แต่งกำย อุปกรณ์

2. ออกตรวจรักษำ
ควำมปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

3. ก่อนออกเวรท ำ
สรุปผลกำรปฏิบัติ
ใช้เวลำ 25 นำที

1. ช้ีแจงภำรกิจ 23 
นำที ตรวจเครื่อง
แต่งกำย อุปกรณ์

ยำนพำหนะ

2. ออกตรวจรักษำ
ควำมปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวใน
พื้นที่รับผิดชอบ

3. ก่อนออกเวรท ำ
สรุปผลกำรปฏิบัติ
ใช้เวลำ 23 นำที



โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ ำนวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้ำหมำยหลังกำร
ปรับปรุง

ผลหลังกำรปรับปรุง
เป้ำหมำยหลังกำร

ปรับปรุง
ผลกำรปรับปรุง

P ต้นทุนรวม จ ำนวน ต้นทุนรวม จ ำนวน
122,789,620.51 บาท 122,789,620.51 บาท

เพ่ิมกำรตรวจพ้ืนท่ีเส่ียง เพ่ิมกำรตรวจพ้ืนท่ีเส่ียง
2,800 คร้ัง 3,571 คร้ัง

ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย
43,853.44 บาท 34,385.22 บาท

− กิจกรรมย่อยการป้องกันและ
ปราบปรามคดีเก่ียวกับการค้า
มนุษย์และการกระท าความผิดท่ี
เก่ียวข้อง

การด าเนินงานต้ังแต่การ
ส ารวจข้อมูลแล้วท าการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด 
(เช่นการตรวจสอบ
ใบอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการ, ใบอนุญาต
ท างานกรณีลูกจ้างเป็น
บุคคลต่างด้าว) แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(กรณีพบการกระท า
ความผิด) ให้ด าเนินการ
จับกุมตามอ านาจหน้าท่ี
(กรณีไม่พบการกระท า
ความผิดให้ก าชับ
ผู้ประกอบการ/ลูกจ้าง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด)
 ระยะเวลาการ
ด าเนินงานประมาณ 4 
วัน/คร้ัง

การด าเนินงานต้ังแต่การ
ส ารวจข้อมูลแล้วท าการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด 
(เช่นการตรวจสอบ
ใบอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการ, ใบอนุญาต
ท างานกรณีลูกจ้างเป็น
บุคคลต่างด้าว) แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(กรณีพบการกระท า
ความผิด) ให้ด าเนินการ
จับกุมตามอ านาจหน้าท่ี
(กรณีไม่พบการกระท า
ความผิดให้ก าชับ
ผู้ประกอบการ/ลูกจ้าง
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด)
 ระยะเวลาการ
ด าเนินงานประมาณ 4 
วัน/คร้ัง

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2561
โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปรำบปรำมและด ำเนินคดีกำรกระท ำควำมผิดค้ำมนุษย์

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอน
ในกำรด ำเนินงำน)

Process (เป้ำหมำย
กำรปรับปรุง) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอน
ในกำรด ำเนินงำน)

วิธีกำรด ำเนินกำร Output (บริกำร) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ส ำรวจข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น

ตรวจสอบข้อมูลโดย
ละเอียด

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ

ด ำเนินกำรจับกุม

ส ำรวจข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลโดย
ละเอียด

รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ

ด ำเนินกำรจับกุม



รำยงำนผลตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดค่ำใช้จ่ำย
ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561



กิจกรรม ระยะเวลำตำมแผนฯ  เป้ำหมำย ระยะเวลำจริง ผลกำรด ำเนินงำน เหตุผล

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

 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61  มีการใช้โทรศัพท์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน พ .ศ. 
2561 เป็นจ านวนเงิน 53,866,340.01 บาท ลดลง
ร้อยละ 32.31 ของการใช้จ่ายในปีงบประมาณเก่า 
พ.ศ. 2560

 2.การประหยัดค่าบริการไปรษณีย์  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61  ลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าบริการไปรษณีย์
ร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เป็นจ านวนเงิน 1,019,879.03 บาท

 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 61  มีการใช้บริการไปรษณีย์ ในปีงบประมาณปัจจุบัน
 พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนเงิน 26,176,718.17 บาท 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 28.33 ของการใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2560

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนค่ำใช้จ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561

สาเหตุท่ีท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน เกิดจากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการตามภารกิจของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ การป้องกัน ปรามปราม ด าเนินคดี
 และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้อง 
ปริมาณการจับกุมผู้กระท าความผิดการค้ามนุษย์และ
ความผิดท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ท่ี บก.ปคม.สืบสวน
จับกุมได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  111 คน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  354 คน เพ่ิมข้ึน 
218.92%  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี ปริมาณ
ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปราบปรามและด าเนินคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน  97 คน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน  500 คน เพ่ิมข้ึน 
415.46%  การปราบปรามการกระท าผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปริมาณการจับกุม
การกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 3,150 คดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน  3,345 คดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน  11,987 คดี เพ่ิมข้ึน 258.36% ซ่ึงสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยของประชาชนและความม่ันคงของ
ราชอาณาจักร


