
แบบรายงาน 1



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ านวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง
ผลการปรับปรุง

P ต้นทุนรวม

74,159,937.23 บาท

ปริมาณงาน 

15 คร้ัง

ต้นทุนต่อหน่วย

4,943,995.80 บาท

− กิจกรรมย่อยการฝึกอบรม (ฝึก
ยุทธวิธีต ารวจ)

โครงการท่ีจัดท าจะ
พิจารณาด้านยุทธวิธี
เป็นหลักและเน้น
การอบรมพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี เช่น 
ระบบ Polis ระบบ 
Crimes ระบบ PDC
 ฯลฯ ท่ีจะช่วยใน
การจับกุมคนร้าย 
ควบคู่ไปกับการฝึก
ยุทธวิธีต่างๆ

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

Process (เป้าหมาย
การปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

วิธีการด าเนินการ Output (บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

เสนอโครงการ
พิจารณาเพื่อจัดท า

แผนประจ าปี
(15วัน)

ประชุมพิจารณา
ก าหนดห้วงจัดท า

แผนประจ าปี 
(1 วัน)

ด าเนินการตาม
โครงการ ที่ก าหนด

(8 เดือน)

รายงานผล และ
สรุปผลการ

ฝึกอบรม( 15 วัน)

เสนอโครงการ/
ประชุมพิจารณา
เพื่อจัดท าแผน

ประจ าปี (12 วัน)

ด าเนินการตาม
โครงการ ที่ก าหนด 

(6 เดือน)

รายงานผล และ
สรุปผลการ

ฝึกอบรม (15 วัน)



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ านวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง
ผลการปรับปรุง

P

 - ต้นทุนรวม จ านวน
122,789,620.51 บาท

 - เพ่ิมการตรวจพ้ืนท่ีเส่ียง
2,800 คร้ัง

 - ต้นทุนต่อหน่วย
43,853.44 บาท

− กิจกรรมย่อยการป้องกันและ
ปราบปรามคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์
และการกระท าความผิดท่ีเก่ียวข้อง

 - การด าเนินงานต้ังแต่
การส ารวจข้อมูลแล้วท า
การตรวจสอบอย่าง
ละเอียด (เช่นการ
ตรวจสอบใบอนุญาตให้
ด าเนินกิจการ, ใบอนุญาต
ท างานกรณีลูกจ้างเป็น
บุคคลต่างด้าว) แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(กรณีพบการกระท า
ความผิด) ให้ด าเนินการ
จับกุมตามอ านาจหน้าท่ี
(กรณีไม่พบการกระท า
ความผิดให้ก าชับ
ผู้ประกอบการ/ลูกจ้างให้
ปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด) 
ระยะเวลาการด าเนินงาน
ประมาณ 4 วัน/คร้ัง

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปราบปรามและด าเนินคดีการกระท าความผิดค้ามนุษย์

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

Process (เป้าหมาย
การปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

วิธีการด าเนินการ Output (บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

ส ารวจข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น

ตรวจสอบข้อมูล
โดยละเอียด

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

ด าเนินการจับกุม

ส ารวจข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล
โดยละเอียด

รายงานผลการ
ตรวจสอบ

ด าเนินการจับกุม



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ านวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง
ผลการปรับปรุง

P
 - เป้าหมายปี 2561

การออกตรวจ

ต้นทุนรวม
80,508,516.21 บาท

ปริมาณงาน
3,500,000 คร้ัง

ต้นทุนต่อหน่วย
23 บาท

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเท่ียว

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

Process (เป้าหมาย
การปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

วิธีการด าเนินการ Output (บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

− กิจกรรมย่อยออกตรวจรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ปริมาณการออก

ตรวจรักษาความ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ

 - ระยะเวลาในการ
ออกตรวจรักษความ
ปลอดภัยให้แก่
นักท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบภายใน 23
 นาทีต่อราย

1. ชี้แจงภารกิจ
25 นาที ตรวจ
เครื่องแต่งกาย 

2. ออกตรวจรักษา
ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวใน
พื้นที่รับผิดชอบ

3. ก่อนออกเวรท า
สรุปผลการปฏิบัติ
ใช้เวลา 25 นาที

1. ชี้แจงภารกิจ 23 
นาที ตรวจเครื่อง
แต่งกาย อุปกรณ์

2. ออกตรวจรักษา
ความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวใน
พื้นที่รับผิดชอบ

3. ก่อนออกเวรท า
สรุปผลการปฏิบัติ
ใช้เวลา 23 นาที



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ านวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง
ผลการปรับปรุง

− ต้นทุนรวม

201,847,784.70 บาท

− จ านวนผู้รับบริการ เพ่ิมข้ึน
 10%

4,216,791 คน

− ต้นทุนต่อหน่วย
47.87 บาท

หมายเหตุ : เน่ืองจาก ตร. ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไว้อย่างชัดเจน โดยได้ก าหนด จ านวนผู้ปฏิบัติ และหมู่บ้านเป้าหมาย สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้มีการจัดสรร
จึงไม่สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติได้ และในการเพ่ิมประสิทธิภาพจะได้มีการก าชับการปฏิบัติให้มีผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) (กระบวนการ/

ข้ันตอนในการด าเนินงาน)
Process (เป้าหมายการปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ข้ันตอนในการด าเนินงาน)

วิธีการด าเนินการ Output (บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

− กิจกรรมย่อย
การปฏิบัติการ
ด้านชุมชน
มวลชนสัมพันธ์

1.การจัดชุดปฏิบัติการให้ ผกก., สวญ., สว. 
 ท่ีเป็นหัวหน้สถานี แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ปฏิบัติหน้าท่ีงานชุมชนสัมพันธ์ ดังน้ี ระดับ 
ผกก. เป็นหัวหน้าสถานีแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีชุด
ปฏิบัติการจ านวน 5 นาย, ระดับ สวญ. เป็น
หัวหน้าสถานีแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการ 
จ านวน 4 นาย, ระดับ สว. เป็นหัวหน้า
สถานีแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการ จ านวน
 3 นาย

1.การจัดชุดปฏิบัติการให้ ผกก., สวญ., สว. 
 ท่ีเป็นหัวหน้สถานี แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีต ารวจ
ปฏิบัติหน้าท่ีงานชุมชนสัมพันธ์ ดังน้ี ระดับ 
ผกก. เป็นหัวหน้าสถานีแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีชุด
ปฏิบัติการจ านวน 5 นาย, ระดับ สวญ. เป็น
หัวหน้าสถานีแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการ 
จ านวน 4 นาย, ระดับ สว. เป็นหัวหน้า
สถานีแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการ จ านวน
 3 นาย

2. การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายเพ่ือ
เข้าปฏิบัติงาน ให้พิจารณาถึงโดยเรียงล าดับ
ความส าคัญคือปัญหาอาชญา กรรม ปัญหา
ยาเสพติด และปัญหาความขัดแย้ง ตามล าดับ

2. การคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายเพ่ือ
เข้าปฏิบัติงาน ให้พิจารณาถึงโดยเรียงล าดับ
ความส าคัญคือปัญหาอาชญา กรรม ปัญหา
ยาเสพติด และปัญหาความขัดแย้ง ตามล าดับ

3. การก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการ
ด าเนินการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ทุกสถานีต ารวจจะต้องเข้า
ปฏิบัติงานอย่างน้อยจ านวน 5 หมู่บ้าน/
ชุมชน

3. การก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการ
ด าเนินการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ทุกสถานีต ารวจจะต้องเข้า
ปฏิบัติงานอย่างน้อยจ านวน 5 หมู่บ้าน/
ชุมชน

4. ด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย

ให้ สน./สภ. ก าหนด
 แผนการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ 
ในพ้ืนท่ีไม่ให้กระทบ
ต่อภารกิจประจ าวัน

ในการประกอบ
อาชีพ  และมีการ

ประชาสัมพันธ์ก่อน
การจัดโครงการ/

กิจกรรม ให้
ประชาชนทราบ

พร้อมท้ังก าชับการ
รายงานจ านวน

ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมตามห่วง

ระยะเวลาท่ีก าหนด

4. ด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ในพ้ืนท่ี
เป้าหมาย



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ านวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง
ผลการปรับปรุง

P เชิงคุณภาพ ต้นทุนรวม

1. ด้านเวลา 97,358,675.43 บาท

ปริมาณงาน 

100 คดี

ต้นทุนต่อหน่วย

973,586.75 บาท

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

Process (เป้าหมาย
การปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

วิธีการด าเนินการ Output (บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

− กิจกรรมย่อยการสืบสวนและ
สอบสวนการกระท าความผิดเก่ียวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ  - ระยะเวลารับเร่ือง

ร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์ใช้เวลา 30 นาที

 - การพิจารณาส่งให้
 กก. ท่ีรับผิดชอบ
และการสอบ
ค าให้การของผู้
ร้องเรียนหรือร้อง
ทุกข์พนักงาน
สอบสวนด าเนินการ
แล้วเสร็จในข้ันตอน
เดียว ใช้เวลา 1 วัน

รับเรื่องร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
(1 ชั่วโมง)

พิจารณาส่งให้ กก. 
ที่รับผิดชอบ

ด าเนินการ (1 วัน)

สอบค าให้การ
ผู้เรียนหรือ ร้องทุกข์

(7 วัน)

สืบสวนสอบสวน
ข้อเท็จจริง

เร่งรัดการสืบสวน
สอบสวน

กรณีมีมูลส่ง ป.ป.ช., 
ป.ป.ท. ด าเนินการ

รับเร่ืองร้องเรียน
หรือร้องทุกข์
(30 นาท)ี

ให้ กก. รับเรื่องและ
ด าเนินการสอบ
ค าให้การผู้ร้อง
เบื้องต้น (1 วัน)



ลด
ข้ันตอน/

ลด
จ านวนวัน

ยกเลิก
ข้ันตอน

ยุบรวม
กับ

กิจกรรม
อ่ืน

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง

ผลหลังการปรับปรุง
เป้าหมายหลังการ

ปรับปรุง
ผลการปรับปรุง

P P
เชิงคุณภาพ

ต้นทุนรวมต่อหน่วย
ด้านเวลา 273,844,865.32 บาท

ปริมาณเพ่ิมข้ึน 5 %
3,512 คดี

ต้นทุนต่อหน่วย

77,974.05 บาท

− กิจกรรมย่อยการป้องกันปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลผลิตการป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ช่ือกิจกรรมย่อย
Process (ก่อนลด) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

Process (เป้าหมาย
การปรับปรุง) 

(กระบวนการ/ข้ันตอน
ในการด าเนินงาน)

วิธีการด าเนินการ Output (บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

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

ประชุม/จัดท าแผน

ประชุมเร่งรัดผล
การปฏิบัติ แนะน า

แนวทาง

ถ่ายทอดแผนให้
หน่วยงานต่างๆ
รับ ทราบและถือ

ปฏิบัติ

การรายงานผล

จัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติและ

ประเมินผลการ
ด าเนินการ

ประชุมเร่งรัดผล
การปฏิบัติ แนะน า

แนวทาง

ประชุมให้แนว
ทางการปฏิบัติ 

โดยใช้แผนปฏิบัติ
การปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

การรายงานผล

จัดท าสรุปผลการ
ปฏิบัติและ

ประเมินผลการ
ด าเนินการ


