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แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
กระบวนงานที่ ๓ การกากับและบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง การปราบปรามยาเสพติด
๑.หลักการและเหตุผล
กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๑ มีภำรกิจในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำสถำนกำรณ์
ชำยแดน เพื่อควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ ตอนบน (๓ จังหวัด) ซึ่งใน
กำรดำเนินงำนจักต้องมีควำมสอดคล้องกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของหน่วยเหนือและแผนงำนเชิง รุก
ของรัฐบำลในต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบเมื่อวันที่ ๘ พฤษภำคม ๒๕๕๕
รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทำงดำเนินกำรตำมแผนกำรส่งเสริมและพัฒนำธรรมำภิบำลในภำครำชกำรเพื่อ
บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีอย่ำงยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ เมษำยน ๒๕๕๕
ดังนั้น กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๑ จึงได้มีกำรดำเนินจัดทำโครงกำรสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยคัดเลือกกระบวนงำนที่ ๓ กำรกำกับและบังคับใช้กฎหมำยกับเจ้ำหน้ำทีท่ ี่ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด มำเป็นกระบวนงำนในกำรจัดทำแผนสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ความสาคัญของกระบวนงาน
กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๑ มีพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดชุมพร ระนอง และสุรำษฎร์ธำนี มี
ภำรกิจหลักในกำรรักษำควำมมั่นคงของชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรป้องกันปรำบปรำมกำรแพร่ระบำดของยำ
เสพติดที่กำลังเป็นปัญหำในสังคมอย่ำงกว้ำงขวำง
จำกสถิติผลกำรปรำบปรำมยำเสพติดในรอบปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ผ่ำนมำ ปรำกฏว่ำมีกำรจับกุม
ผู้ต้องหำได้จำนวนหลำยครั้ง และของกลำงมีมูลค่ำจำนวนหลำยล้ำนบำทตำมสถิติผลกำรปฏิบัติดังนี้
สถิติผลการปราบปรามยาเสพติดปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ปีงบประมำณ

จับกุม ผู้ต้องหำ

พ.ศ.๒๕๕๙
พ.ศ.๒๕๖๐
รวม

๓๐๔
๒๘๕
๕๙๙

๓๔๓
๓๐๔
๖๔๗

ของกลำง
ยำบ้ำ (เม็ด) ยำไอซ์ (กก.) เฮโรอีน (กก.)
๒,๓๑๗,๓๐๗
๕๔๗
๕๕๙,๘๖๖
๙
๑๖.๕
๒,๘๗๗,๑๗๓
๕๕๖
๑๖.๕

หมำยเหตุ
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จำกผลกำรจับกุมดังกล่ำวอำจจะส่งผลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเข้ำไปแสวงหำผลประโยชน์ หรืองด
กระทำกำรใดๆ เพื่อเรียกรับค่ำตอบแทน ให้ผู้ต้องหำหลุดพ้นจำกกำรจับกุมหรือยักยอกของกลำง ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อกระบวนงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดของหน่วยไม่เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล อีกทั้งยังส่งผล
กระทบถึงควำมเสื่อมเสียของหน่วยงำนขึ้นได้
ดังนั้น กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๔๑ จึงได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของปัญหำดังกล่ำว จึงได้
จัดทำโครงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยคัดเลือกกระบวนงำนที่ ๓ กำรกำกับและบังคับใช้
กฎหมำย เรื่อง กำรปรำบปรำมยำเสพติด มำเป็นกระบวนงำนในกำรจัดทำแผนสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนงาน
๑. เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนซึ่งเป็นภำครัฐ และมีหน้ำที่โดยตรงต่อกำรปรำบปรำมยำ
เสพติด
๒. เกิดควำมเสียหำยชุมชนและเยำวชน หำกยำเสพติดเล็ดลอดไปได้
๓. ไม่ตอบสนองนโยบำยภำครัฐ
๒.วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
๑. ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร
๒. ลดควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร
๓. เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
เป้าหมายของการดาเนินงาน
ปั ญ หำกำรทุ จ ริ ต ในหน้ ำ ที่ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนด้ ำ นยำเสพติ ด ต้ อ งไม่ เ กิ ด ขึ้ น ข้ ำ รำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักธรรมำภิบำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม โดยได้
กำหนดเป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนคือ ชุดปฏิบัติกำรด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดในระดับ กก.ตชด.๔๑ และ
ร้อย ตชด.๔๑๔ – ๔๑๗
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๓.แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา
ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ ทำงหน่วยได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงคู่มือกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (กพร.) ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กำรระบุและประมินควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ จัดลำดับควำมสำคัญและคัดเลือกปัญหำหรือควำมเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๓ วิเครำะห์ปัญหำหรือควำมเสี่ยงของกระบวนงำน
๓.๑ ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง
ลาดับ

๑

ขั้นตอน
การดาเนินงาน

ปัญหาหรือ
ความเสี่ยง
ในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน่

โอกาสที่จะเกิด
สูง
(๓)

กลาง
(๒)

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
ต่า
(๑)

สูง
(๓)

กลาง
(๒)

ต่า
(๑)

คะแนน
(โอกาส
xความ
รุนแรง)

กำรสืบสวนหำข่ำวยำ
เสพติด

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนไม่แสวงหำ
ข่ำวสำร
(R๑)





๑

๒

กำรวำงแผนกำร
จับกุม

กำรวำงแผนไม่รดั กุม
(R๒)





๑

๓

กำรจับกุม

กำรได้รับข้อเสนอหรือให้
ผลประโยชน์จำกตัวผูต้ ้องหำให้
กระทำหรือไม่กระทำกำรใดๆ ให้
หลุดพ้นจำกกำรจับกุม
(R๓)

๔

กำรนำส่งตัวผู้ต้องหำ
พร้อมของกลำง

ของกลำงอำจเกิดกำรสูญหำยใน
ระหว่ำงควบคุมและนำส่ง
พนักงำนสอบสวนในพื้นที่
(R๔)



๔







๑
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๓.๒ จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด

สูง (๓)

๓

กลำง

๒

(๒)
ต่ำ (๑)

R๑

๑

R๓
R๔

R๒

ต่ำ (๑)

๖

๙

๔

๖

๒

๓

กลำง (๒)

สูง (๓)

ความรุนแรงของผลกระทบ
สีแดง

ควำมเสี่ยงสูง

R..

ควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริต

สีเหลือง ควำมเสี่ยงปำนกลำง
สีเขียว ควำมเสีย่ งต่ำ

จำกกำรวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงในกำรเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ตำมตำรำงที่ ๓.๑ และกำร
จัดลำดับและคัดเลือกปัญหำหรือควำมเสี่ยง ในตำรำงที่ ๓.๒ พบว่ำ ขั้นตอนที่ ๓ กำรจับกุม มีควำมเสี่ยงที่สูงที่สุดที่
อำจมีโอกำสเกิดขึ้นได้และมีผลกระทบตำมมำ จึงนำควำมเสี่ยงนี้มำดำเนินกำรวิเครำะห์สำเหตุและหำมำตรกำร
ป้องกัน เพื่อจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงต่อไป

5

๓.๓ วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน

ผลกระทบ
ของปัญหำ

ปัญหำหลัก

สำเหตุของ
ปัญหำ

เกิดควำม
เสียหำยต่อ
หน่วยงำน

เกิดควำมเสียหำยต่อ
ชุมชนและเยำวชน

ไม่ตอบสนองนโยบำย
ภำครัฐ

กำรได้รับข้อเสนอหรือให้ผลประโยชน์จำกตัว
ผู้ต้องหำให้กระทำหรือไม่กระทำกำรใดๆ ให้
หลุดพ้นจำกกำรจับกุม

แรงจูงใจจำก
รำคำยำเสพ
ติดทีม่ ีรำคำ
แพง อำจทำ
ให้เจ้ำหน้ำที่
เกิดควำมโลภ
ขึ้นได้

โทษทัณฑ์
เรื่องยำเสพ
ติดมี
บทลงโทษสูง
ผู้กระทำควำม
เสนอ
ค่ำตอบแทน
สูง

ขำดกำร
ติดตำมเอำใจ
ใส่และกำกับ
ดูแลของ
ผู้บังคับบัญชำ
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๔.กาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

น้าหนัก

๑.ระดับ
ควำมสำเร็จของ
กำรดำเนิน
โครงกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสใน
กำรปฏิบัติ
รำชกำร
๒.ระดับ
ควำมสำเร็จของ
กำรป้องกันกำร
ประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ยำเสพติด

๑

๒

๓๐%

มีกำรตั้งคณะกรรมกำร/
คณะทำงำน สร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ กก.ฯ

มีแผนสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำม
หลักพื้นฐำนที่
กำหนดครบถ้วน

๕๐%

ไม่มีมำตรกำรป้องกัน

มีกำรกำหนด
มำตรกำรป้องกัน

ไม่มีกำรประชำสัมพันธ์

มีกำร
ประชำสัมพันธ์ผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรปรำบปรำมยำ
เสพติดให้
สำธำรณชนได้รับ
ทรำบ

๓.ระดับ
๒๐%
ควำมสำเร็จของ
กำร
ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลกำร
ปรำบปรำมยำ
เสพติด และกำร
กำรแจ้งข้อมูล
ข่ำวสำรเจ้ำหน้ำที่
ที่ประพฤติมิชอบ
เข้ำไปแสวงหำ
หรือรับ
ผลประโยชน์จำก
กำรดำเนินงำน
เรื่องยำเสพติด
รวม

๑๐๐%

เกณฑ์การให้คะแนน
๓

๔

๕

แผนสร้ำงควำมโปร่งใส
ได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำร และมีกำรนำแผน
ดังกล่ำวสื่อสำรให้บุคลำกร
ของหน่วยงำนรับทรำบ
อย่ำงน้อย ๒ ช่องทำง (๑.
ทำงหนังสือแจ้งเวียน ๒.
ทำงระบบเครือข่ำย)
มีกำรกำหนดมำตรกำร
ป้องกันและแจ้งให้
ผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบ

มีกำรดำเนินกำร
ตำมแผนได้
ครบถ้วน

ส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้
บช.ตชด. รอบ ๑๒ เดือน ตำม
เวลำที่กำหนด

มีกำรติดตำมผล
ตำมมำตรกำรที่
วำงไว้อย่ำงเป็น
ระบบและ
ต่อเนื่อง

ในรอบปี ๒๕๖๑ ไม่มีเจ้ำหน้ำที่
กระทำควำมผิด

มีกำรประชำสัมพันธ์ผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร
ปรำบปรำมยำเสพติดให้
สำธำรณชนได้รับทรำบ
และมีช่องทำงในกำรแจ้ง
ข่ำวสำรถึงควำมประพฤติมิ
ชอบของเจ้ำหน้ำที
ผู้ปฏิบัติงำน

มีกำรติดตำมผล มีกำรดำเนินกำรสืบสวน
จำกข้อมูล
ข้อเท็จจริงและแจ้งผลให้ผู้ร้อง
ข่ำวสำรที่ได้รับ
ได้รับทรำบ
แจ้งอย่ำงต่อเนื่อง
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๕. แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
เพื่อให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำหรือควำมเสี่ยง
ที่ได้คัดเลือกไว้ตำม หัวข้อที่ ๓.๒ จัดลาดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง โดยวิเครำะห์จำกปัจจัยสำคัญใน
กำรสร้ำงควำมโปร่งใส
๕.๑ การกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
กระบวนงาน เกี่ยวกับการกากับและบังคับใช้กฎหมาย
ประเภทกระบวนงาน การปราบปรามยาเสพติด
ปัญหาหรือความเสี่ยง กำรได้รับข้อเสนอหรือให้ผลประโยชน์จำกตัวผู้ต้องหำให้กระทำหรือไม่กระทำกำร
ใดๆ ให้หลุดพ้นจำกกำรจับกุม
ปัจจัยสาคัญในการ
สร้างความโปร่งใส

มาตรการ
ที่ดาเนินการในปัจจุบัน

ประเมินแนวทาง
แก้ไขที่ดาเนินการใน
ปัจจุบัน
ไม่เพียงพอ

มาตรการเพิ่มเติม

ปั จ จั ย ที่ ๑ มี ก ารควบคุ ม

-มีมำตรกำรควบคุมตำม

-เพิ่มควำมถี่ในกำรประชุม

ติดตามอย่างเป็นระบบ

ควำมประพฤติตำมคำสั่ง
๑๒๑๒ / ๒๕๓๗ โดยกำร

กำชับกำกับดูแลเดือนละ ๑ ครั้ง
โดยให้ผปู้ ฏิบัติงำนทุกนำยลง

กำชับกำกับดูแลข้ำรำชกำร

ลำยมือชื่อรับทรำบไว้เป็น

ตำรวจตำมลำดับชั้นในกำร

หลักฐำนพร้อมภำพประกอบ

ปฏิบัติงำน
ปั จ จั ย ที่ ๒ มี ฐ านข้ อ มู ล

-มีฐำนข้อมูลและสถิติผลกำร

ประกอบการตัดสินใจ

ดำเนินงำนด้ำนกำร
ปรำบปรำมยำเสพติด

ไม่เพียงพอ

๑.มีกำรเผยแพร่ผลกำร
ปฏิบัติงำนให้สำธำรณชนได้รับ
ทรำบผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต
๒. มีช่องทำงในกำรแจ้งข่ำวสำร
จำกประชำชนในพื้นที่เกี่ยวกับ
กำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
ผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต (หน้ำเว็บไซต์ กก.ฯ)
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ปัจจัยสาคัญในการ
สร้างความโปร่งใส
ปัจจัยที่ ๓ มีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน

มาตรการ
ที่ดาเนินการในปัจจุบัน

ประเมินแนวทาง
แก้ไขที่ดาเนินการใน
ปัจจุบัน

-มีกำรบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน

ไม่เพียงพอ

มาตรการเพิ่มเติม

-มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยที่
เกี่ยวข้องทุกครั้ง

บำงครั้ง

๕.๒ แผนการดาเนินงาน
ปฏิทินดาเนินงาน (๒๕๖๑)
มาตรการ

ก.พ.เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

จัดทำแผนสร้ำงควำมโปร่งใส และ
สั่งกำรให้ ศป.ปส.กก.ฯ และ ร้อย
ตชด.๔๑๔ – ๔๑๗ ดำเนินกำร
ประชำสัมพันธ์แผนสร้ำงควำม
โปร่งใสให้ข้ำรำชกำรตำรวจและ
สำธำรณชนได้รับทรำบ

ประชำสัมพันธ์ผำ่ น
เว็บไซต์ กก.ฯ

ศป.ปส.กก.ฯ , ร้อย ตชด.๔๑๔ –
๔๑๗ ดำเนินกำรตำมแผน

รำยงำนผลให้ กก.ฯ
ทรำบเดือนละ ๑ ครั้ง

จัดทำช่องทำงกำรแจ้งข่ำวสำรถึง
ควำมประพฤติมชิ อบของเจ้ำหน้ำที่

แจ้งผ่ำนหน้ำเว็บไซต์
กก.ฯ

ประชำสัมพันธ์ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

ให้ปรำกฏข้อควำมถึง
กำรบูรณำกำรกับ
หน่วยงำนอื่น

ด้ำนยำเสพติด
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน
ตำมแผนสร้ำงควำมโปร่งใส
------------------------------------------------------------

