
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
รำยงำนผลแผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดค่ำใช้จ่ำยและกำรปรับปรุงกิจกรรม

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



รำยงำนแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรมของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



ผลผลิตกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคงภำยในประเทศ



ลดข้ันตอน/

ลดจ ำนวนวัน

ยกเลิก

ข้ันตอน

ยุบรวมกับ

กิจกรรมอ่ืน
เป้ำหมำยหลังกำรปรับปรุง ผลหลังกำรปรับปรุง เป้ำหมำยหลังกำรปรับปรุง ผลกำรปรับปรุง

เชิงคุณภำพ เชิงคุณภำพ − ต้นทุนรวม − ต้นทุนรวม

P 1,181,195,193.92 บาท 1,181,195,193.92 บาท

1. ด้านเวลา

− ปริมำณงำน − ปริมำณงำน

9,000 เร่ือง 8,633 เร่ือง

− ต้นทุนต่อหน่วย − ต้นทุนต่อหน่วย

 131,243.91 บาท  136,823.26 บาท

− กิจกรรมย่อยการสืบหาข่าว

วิเคราะห์ข่าวกรองเพ่ือความ

ม่ันคงของรัฐท้ังในและต่างประเทศ

รำยงำนผลแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562

ผลผลิตกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคงภำยในประเทศ

ช่ือกิจกรรมย่อย

Process (ก่อนลด) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอนในกำร

ด ำเนินงำน)

Process (เป้ำหมำยกำร

ปรับปรุง) (กระบวนกำร/

ข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน)

วิธีกำรด ำเนินกำร Output (บริกำร) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ระยะเวลาในการทบทวน

การปฏิบัติงาน สามารถ

ยกเลิกข้ันตอนบางอย่างลง

ได้ จะท าให้ใช้เวลาในการ

ด าเนินงานน้อยกว่าเดิม

การยกเลิกบางข้ันตอนลง

ท าให้ใช้ระยะเวลาในการ

ด าเนินงานน้อยกว่าเดิม

และสามารถสืบสวนหาข่าว

ได้เร็วมากย่ิงข้ึนแต่

เน่ืองจากในรอบปีท่ีผ่านมา

มีภารกิจงานน้อยลง ส่งผล

ให้ไม่สามารถสืบสวนหา

ข่าวได้จ านวนยอดตาม

เป้าหมายท่ีต้ังไว้

4. ด ำเนินกำรสืบสวนหำข่ำวตำม
โคร งก ำรและ /หรื อ กำ รปฏิบั ติ
รำชกำรในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
โดยสำมำรถสืบสวนหำข่ำว ทั้ง 8 
ด้ำน ไม่น้อยกว่ำ 3,500 เร่ือง

2. จัดท ำโครงกำรและ/หรือกำร
ปฏิบัติรำชกำรในภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำย

1. ทบทวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
สืบสวนหำข่ำว 8 ด้ำน

3. ด ำเนินกำรสืบสวนหำข่ำวตำม
โคร งก ำรและ /หรื อ กำ รปฏิบั ติ
รำชกำรในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
โดยสำมำรถสืบสวนหำข่ำว ทั้ง 8
ด้ำน ไม่น้อยกว่ำ 2,500 เร่ือง

5. ด ำเนินกำรสืบสวนหำข่ำวตำม
โคร งก ำรและ /หรื อ กำ รปฏิบั ติ
รำชกำรในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
โดยสำมำรถสืบสวนหำข่ำว ทั้ง 8
ด้ำน ไม่น้อยกว่ำ3,500 เร่ือง

2. ด ำเนินกำรสืบสวนหำข่ำวตำม
โครงกำรและ/หรือกำรปฏิบัติรำชกำร
ในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดย
สำมำรถสืบสวนหำข่ำว ทั้ง 8 ด้ำน 
ไม่น้อยกว่ำ 2,500 เร่ือง

4. ด ำเนินกำรสืบสวนหำข่ำวตำม
โครงกำรและ/หรือกำรปฏิบัติรำชกำร
ในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดย
สำมำรถสืบสวนหำข่ำว ทั้ง 8 ด้ำน 
ไม่น้อยกว่ำ 3,500 เร่ือง

3. ด ำเนินกำรสืบสวนหำข่ำวตำม
โครงกำรและ/หรือกำรปฏิบัติรำชกำร
ในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดย
สำมำรถสืบสวนหำข่ำว ทั้ง 8 ด้ำน 
ไม่น้อยกว่ำ 3,000 เร่ือง

1. ทบทวนและจัดท ำโครงกำรและ/
หรือกำรปฏิบัติรำชกำรในภำรกจิที่
ได้รับมอบหมำย



ผลผลิตกำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน



ลดข้ันตอน/

ลดจ ำนวนวัน

ยกเลิก

ข้ันตอน

ยุบรวมกับ

กิจกรรมอ่ืน

เป้ำหมำยหลังกำร

ปรับปรุง
ผลกำรปรับปรุง เป้ำหมำยหลังกำรปรับปรุง ผลกำรปรับปรุง

เชิงคุณภำพ − ต้นทุนรวม − ต้นทุนรวม

P 2,413,111,364.97 บาท 2,413,111,364.97 บาท

− ปริมำณผู้มำรับบริกำร − ปริมำณผู้มำรับบริกำร

720,000 ราย 906,330 ราย

− ต้นทุนต่อหน่วย − ต้นทุนต่อหน่วย

3,351.54 บาท 2,662.51 บาท

− กิจกรรมย่อยการตรวจ

รักษาทางการแพทย์

รำยงำนผลแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

ผลผลิตกำรบังคับใช้กฎหมำย อ ำนวยควำมยุติธรรม และบริกำรประชำชน

ช่ือกิจกรรมย่อย

Process (ก่อนลด) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอนในกำร

ด ำเนินงำน)

Process (เป้ำหมำยกำร

ปรับปรุง) (กระบวนกำร/

ข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน)

วิธีกำรด ำเนินกำร Output (บริกำร) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

กดคิว
(1 นาที)

กรอกประวัต/ิคัดกรอง
(5 นาที)

ท ำบัตร/แฟ้มผู้ป่วย
(5 นำที)

กดคิว
(1 นาที)

ตรวจสอบสิทธิ/อนุมัติสิทธิ
(5 นาที)

รับการรักษา
(1 ช.ม. 20 นาที)

กดคิว
(1 นาที)

กรอกประวัติ/คัดกรองและ
ตรวจสอบ (3 นาที)

ท ำบัตร/แฟ้มผู้ป่วย
และอนุมัติสิทธิ (5 นำที)

รับการรักษา
(1 ช.ม. 15 นาที)

ด้ำนเวลำ
1. ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำรสุขภำพ 
รวม 1 ชม. 29 นำที
2. ลดขั้นตอนเหลือ
4 ขั้นตอน

ด้ำนบริกำร
จ ำนวนผู้มำรับบริกำร
สุขภำพมำกกว่ำ
680,000 รำย

ด้ำนเวลำ
1. ระยะเวลำในกำร
ให้บริกำรสุขภำพ 
รวม 1 ชม. 24 นำที
2. ลดขั้นตอนเหลือ
4 ขั้นตอน

ด้ำนบริกำร
จ ำนวนผู้มำรับ
บริกำรสุขภำพ
จ ำนวน
906,330 รำย



แผนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปรับปรุงกิจกรรมอย่ำงแท้จริง
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรในกระบวนกำรยุติธรรม



ลดข้ันตอน/

ลดจ ำนวนวัน

ยกเลิก

ข้ันตอน

ยุบรวมกับ

กิจกรรมอ่ืน

เป้ำหมำยหลังกำร

ปรับปรุง
ผลกำรปรับปรุง

เป้ำหมำยหลังกำร

ปรับปรุง
ผลกำรปรับปรุง

เชิงคุณภำพ เชิงคุณภำพ ต้นทุนรวม ต้นทุนรวม

P P ด้ำนเวลำ ด้ำนเวลำ 251,400,000 บาท 251,400,000 บาท

ปริมำณงำน ปริมำณงำน

250,000 รายการ 382,870 รายการ

(ลายพิมพ์น้ิวมือ 10 น้ิว ฝ่ามือ ต้นทุนต่อหน่วย ต้นทุนต่อหน่วย

สันมือ) 1,005.60 บาท 656.62 บาท

หมายเหตุ : Fids 1 ต้นทุนรวม 98,000,000 บาท

Fids 2 ต้นทุนรวม 153,400,000 บาท

− กิจกรรมย่อยการพัฒนา

ระบบโครงการเครือข่าย

เช่ือมโยงฐานข้อมูลดีเอ็นเอ

รำยงำนผลแผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรปรับปรุงกิจกรรมอย่ำงแท้จริง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริกำรในกระบวนกำรยุติธรรม

ช่ือกิจกรรมย่อย

Process (ก่อนลด) 

(กระบวนกำร/ข้ันตอนในกำร

ด ำเนินงำน)

Process (เป้ำหมำยกำร

ปรับปรุง) (กระบวนกำร/

ข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน)

วิธีกำรด ำเนินกำร Output (บริกำร) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ระยะเวลาในการปฏิบัติ

ตามแผนสามารถ

ด าเนินการได้ทันที โดย

ยกเลิกข้ันตอนบางอย่าง

ลงและมีการใช้

เทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดโดยมี

การประชุมมอบนโยบาย 

โดยการประชุมทางไกล

ผ่านจอภาพ (Video 

Conference)

ในระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ

 2561-2562 

ได้ด าเนินการเก็บข้อมูล

ตัวอย่างจากบุคคลกลุ่ม

เส่ียง

ท่ีถูกจับกุมในฐาน

ความผิดเก่ียวกับชีวิต 

ร่างกาย เพศ ทรัพย์ ยา

เสพติด อาวุธปืนและกลุ่ม

เส่ียง ยาเสพติด 

และได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่

ระบบฐานข้อมูล
ประชุม เร่ งรั ดผลกำรปฏิ บั ติ
แนะน ำแนวทำง

ถ่ำยทอดแผนให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ รับทรำบและถือปฏิบัติ

ประชุม/จัดท าแผน

การรายงานผล

จัดท าสรุปผลการปฏิบัติและ
ประเมินผลการด าเนินการ

ประชุม เร่ งรั ดผลกำรปฏิบัติ
แนะน ำแนวทำง

ประชุมให้แนวทำงกำรปฏิบัติ

การรายงานผล

จัดท าสรุปผลการปฏิบัติและ
ประเมินผลการด าเนินการ



แผนเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำยของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



กิจกรรม ระยะเวลาตามแผนฯ  เป้าหมาย ระยะเวลาจริง ผลการด าเนินงาน เหตุผล

 1.การลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าไฟฟ้า  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62  ลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าไฟฟ้าร้อยละ 10 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน
เงิน 67,149,271.46 บาท

 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62  มีการใช้ไฟฟ้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นจ านวนเงิน 700,881,298.99 บาท และใช้
ไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวน
เงิน 671,492,714.63 ดังน้ันมีการใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนจ านวน 29,388,584.36 บาท คิดเป็น
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.38 ของการใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 2.การประหยัดค่าประปาและน้ าบาดาล  1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62  ลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าประปาและน้ า
บาดาลร้อยละ 5 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เป็นจ านวนเงิน 3,029,533.47 บาท

 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62 มีการใช้น้ าประปาและน้ าบาดาล ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงิน 
63,243,510.12 บาท และใช้น้ าประปาและน้ า
บาดาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจ านวน
เงิน 60,590,669.35 ดังน้ันมีการใช้น้ าประปา
และน้ าบาดาลเพ่ิมข้ึนจ านวน 2,652,840.80 
บาท คิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.38 ของการใช้จ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สาเหตุท่ีท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน เกิดจากการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินการตามภารกิจของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้แก่ การป้องกัน ปราม
ปราม ด าเนินคดี และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ
ความผิดท่ีเก่ียวข้อง ปริมาณการจับกุมผู้กระท า
ความผิดการค้ามนุษย์และความผิดท่ีเก่ียวข้องกับ
การค้ามนุษย์ท่ี บก.ปคม.สืบสวนจับกุมได้เพ่ิมข้ึน
และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดี ปริมาณ
ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปราบปรามและด าเนินคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพ่ือ
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน
และความม่ันคงของราชอาณาจักร


