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รายละเอียดตัวชี้วัดกิจกรรมและหน่วยรับผิดชอบตามนโยบายเก่ียวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๑       หน้า 1 ของ 10 หน้า     

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเร่ิมของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

๑.๑ มีนโนบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
ความโปร่งใส 

๑. มีการก าหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
๒. มีการส่ือสารถึงความส าคัญของนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ไปยังเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 
๓. มีการจัดท ายุทธศาสตร์ หรือแผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส        ใน
หน่วยงาน 
๔. มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์หรือตามแผนการด าเนินการจัดสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 
๕. มีผลส าเร็จในการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับรางวัล ได้รับ
การยกย่องชมเชย หรือสามารถระบุผลลัพธ์ได้ 

ผงป.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 

๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการ
ส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสใน
องค์กร 

ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส     ไม่
น้อยกว่า ๕ ด้าน 
ตัวอย่างการแสดงบทบาทมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เช่น การเป็นประธาน เป็นท่ีปรึกษา 
เป็นคณะท างาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีการส่ังการและติดตามผลการด าเนินงาน
สนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ มีมาตรการจูงใจการเข้าร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ฯลฯ  
ตัวอย่างกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ด้านการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้านการรักษาจรรยาบรรณ ด้านการท าตัวเป็นต้นแบบ 
ด้านการก าหนดกติกา หรือ มาตรฐานการท างานของข้าราชการต ารวจ เพื่อลดช่องทางการ
แสวงหาผลประโยชน์ ฯลฯ 
 
 
 

ผงป.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 
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หน้า 2 ของ 10 หน้า      

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเร่ิมของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

๑.๓ ความพยายาม/ริ เ ริ่ มของ
หน่วยงานในการสร้างความ
โปร่งใส 

ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพื่อให้การท างานภายใน
หน่วยงานมีความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๕ อย่าง และต้องมีกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยท า     มา
ก่อนอย่างน้อย ๒ กิจกรรม 
ตัวอย่างแนวทาง/กิจกรรมเพื่อให้การท างานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส เช่น การ
แต่งต้ังบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการ การจัดท าโปสเตอร์ หรือแผ่นพับรณรงค์ต่อต้าน
คอรัปช่ัน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน การจัดบรรยาย
พิเศษเรื่องความส าคัญของความโปร่งใส การก าหนดวิธีการ ช่องทางให้สาธารณชนได้
ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ การเผยแพร่กระบวนงานหรือ ขั้นตอน
ระยะเวลาการท างานให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ ฯลฯ 

ผงป.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์การและการมีส่วนร่วม  
๒.๑  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๑. จัดสถานท่ี/จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกถึง
ท่ีต้ังของสถานท่ีหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงานจัดไว้ส าหรับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารท่ีเข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน 
๒. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ตามบริบทหน้าท่ีของ       แต่
ละหน่วย) ดังนี้ 
     มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 
 

ธกส.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 
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หน้า 3 ของ 10 หน้า      

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์การและการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

       ๑) ผลการพิจารณาหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งและ
ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
     ๒) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔) 
     ๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
     ๔) คู่มือหรือค าส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หน้าท่ีของเอกชน 
     ๕) ส่ิงพิมพ์ท่ีได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง 
     ๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ
เอกชนในการจัดท าบริการสาธารณะ 
     ๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรีท้ังนี้ ให้ระบุรายช่ือรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
ข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 
     ๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     ข้อมูลข่าวสารท่ีจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนท่ีต้องห้ามมิให้
เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือท าโดยประการอื่น
ใดท่ีไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น 
     บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือ
ขอส าเนาท่ีมีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีท่ีสมควร
หน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียม
ในการนั้นก็ได้ ในการนี้ ให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบ 
 
 

ธกส.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 
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หน้า 4 ของ 10 หน้า      

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์การและการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

  ท้ังนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้
เพียงใดให้เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
     มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
     ๑) โครงสร้างและการจัดองค์การในการด าเนินงาน 
     ๒) สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
     ๓) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
     ๔) กฎ มติมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความ ท้ังนี้ เฉพาะท่ีจัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลการท่ัวไปต่อ
เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
     ๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
     ข้อมูลข่าวสารใดท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอควรแล้ว ถ้ามีการลง
พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงส่ิงพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
วรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้
เผยแพร่ เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามท่ี
เห็นสมควร 
     มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗(๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจา
นุเบกษา จะน ามาใช้บังคับในทางท่ีไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูล
ข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร 
 
 
 

ธกส.ฝอฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 
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หน้า 5 ของ 10 หน้า 

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์การและการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

  ๓. จัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถ
สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ และเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคา จัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
๔. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของ
ส่วนราชการทราบอย่างสม่ าเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และมีการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องท่ีสามารถตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้
ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ 
      มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการ
ให้ทุกหน่วย งานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดย
ต้องถือปฏิบัติเมื่อประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
     ๑) กรณีท่ีประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารนั้น
หน่วยงานของรัฐ มีข้อมูลข่าวสารพร้อมท่ีจะจัดหาให้ได้ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วหรือภายในวันท่ีรับค าขอ 
     ๒) ในกรณีท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีขอมีเป็นจ านวนมากหรือไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน รวมท้ังแจ้งก าหนดวันท่ีจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย 
 
 
 

ธกส.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 
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หน้า 6 ของ 10 หน้า      

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์การและการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

       ๓) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอ จะต้องแจ้งค าส่ังมิ
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมูลทรายภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีได้
รับค าขอ 
๕. เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นท่ีสาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core function) 
โดยเฉพาะการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าสูง เช่น รายงานการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ 
สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน ข้อมูลการด ารงต าแหน่งและการได้รับ
ผลประโยชน์อื่นของผู้บริหาร เป็นต้น  

ธกส.ฝอฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 

๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชนและประกาศให้
ทราบ 

๑. มีการก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนและ 
๒. มีการประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย 
     - ภายในสถานท่ีให้บริการ 
     - ภายในหน่วย 
     - ทางเว็บไซต์ 
๓. ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางอื่น ๆ เพิ่มอีกอย่าง
น้อย ๑ ช่องทาง 
     “ประชาชน” ในท่ีนี้ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยและส่วน
ราชการท่ีมารับผิดชอบด้วย 
 
 
 
 

ผงป.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 
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หน้า 7 ของ 10 หน้า      

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์การและการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

๒.๓  การมีระบบตรวจสอบภายในท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี 

มีระบบตรวจสอบภายใน บก./กก./กองร้อยฯ มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๔ ระบบ 
เช่น ระบบพัสดุ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารความเส่ียง ฯลฯ 

กบ.ฝอ.ฯ,กง.ฝอฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 

๒.๔  การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและ
ผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ 

มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และผู้บริหารระดับ บก./กก./กองร้อยฯ ขึ้นไป และต่อสาธารณะ อย่างน้อย 
๓ ช่องทาง 

ผงป.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

๑. เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ โดย
ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น Website หรือเอกสารรายงานประจ าปี 
๒. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ท่ีเกี่ยวข้อง
ผ่านช่องทางและกระบวนการต่าง ๆ  ในภารกิจหลักไม่น้อยกว่า ๕๐%  
๓. มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยระบุประเด็นท่ีต้องการสร้างการมี
ส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก 
๔. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ 
๕๐% โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
ผู้เช่ียวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์  
๕. ให้ประชาชนตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในระดับ ๔ คะแนน เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานตามนโยบายได้ ๗๐% ของจ านวนภารกิจท่ีด าเนินการขึ้นไป 
      การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมี
โอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ รวมเสนอปัญหา/
ประเด็นท่ีส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา     
 
 

กร.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 
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หน้า 8 ของ 10 หน้า      

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์การและการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

        ช่องทาง/กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
โทรศัพท์/ตู้รับข้อคิดเห็น/ตู้ ปณ. รับเรื่องจากประชาชน/ เว็บไซต์/เว็บบอร์ด การจัด
กิจกรรม/สัมมนา/เวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

กร.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 

มิติท่ี ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ  
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
๑. มีแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน 
๒. มีคู่มือหรือมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๕ กระบวนงานขึ้นไป 
     “การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่” สามารถด าเนินการได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทาง
วิชาการประกอบการตัดสินใจ การพิจารณาเป็นคณะบุคคล/กรรมการ การลดการใช้ดุลย
พินิจนี้เป็นการลดความเส่ียงต่อโอกาสท่ีจะเกิดการใช้อ านาจโดยมิชอบโดยตรง 

ผงป.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 

๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งการพิจารณาความ
ตีความชอบของบุคลากรและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ 
๒. มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพื่อเล่ือนต าแหน่งหรือพิจารณาความตีความชอบ 
๓. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความ
ตีความชอบ หรือเล่ือนต าแหน่งบุคลากร 
๔. มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความตีความชอบ 
หรือเล่ือนต าแหน่งบุคลากร 
๕. มีการประกาศผลการพิจารณาความตีความชอบ หรือเล่ือนต าแหน่ง พร้อมระบุเหตุผล
อย่างชัดเจน 
 
 
 

ธกส.ฝอ.ฯ กก.ตชด.๑๑-๑๔ 
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หน้า 9 ของ 10 หน้า      

มิติท่ี ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ  
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

๓.๓ การมีระบบบริหารความเส่ียง
ด้านความโปร่งใส 

๑. มีการก าหนดเป้าหมายการบริหารความเส่ียงด้านความโปร่งใส 
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียงด้านความโปร่งใส และความเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
การทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะท่ี
ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลัก           ธรร
มาภิบาล 
๓. มีการจัดท าแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับความเส่ียงด้านความโปร่งใส 
๔. มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม 
๕. มีการติดตามผลและก าหนดแนวทางเฝ้าระวังความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
     “ระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและ
ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการการด าเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ี
จะเกิดการทุจริตคอรัปช่ัน และท าให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเส่ียงและ
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับท่ีสามารถรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  
      ความเส่ียงของหน่วยงานแต่ละประเภทอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภารกิจหลักและ
จ านวนงบประมาณท่ีได้รับ 
 
 
 
 
 
 

ผงป.ฝอ.ฯ บก./กก./กองร้อย 
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มิติท่ี ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน  
ตัวชี้วัด  ชื่อตัวชี้วัด กิจกรรม/การปฏิบัติ หน่วยเจ้าภาพ หน่วยปฏิบัติ 

๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
โดยตรงในการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน 

๑. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในบก./กก./กองร้อยฯ ให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุก
เรื่องและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบและ 
๒. มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยทราบ (ว่าได้มีการ
มอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ) 

นกว.ฝอ.ฯ บก./กก./กองร้อย 

๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

๑. มีการจัดต้ังคณะท างานเพื่อก าหนดระเบียบในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๒. มีระเบียบการปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๓. มีข้ันตอนการปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๔. เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ 
๕. มีการรายงานผลการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
      “เร่ืองร้องเรียน” หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีหน่วยงานได้รับผ่านช่องทางการ
ร้องเรียนต่าง ๆ รวมท้ังได้รับการประสานจากส่วนราชการอื่น มาเพื่อพิจารณาด าเนินการ
แก้ไขตามอ านาจหน้าท่ี 

นกว.ฝอ.ฯ บก./กก./กองร้อย 

  

                  ตรวจแล้วถูกต้อง 

      พ.ต.ท.         
                (  ณัฐฑกร  มังคลากุล  ) 
            สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๑ (ผงป.) 


