
                                                                            

    มาตรการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กองทัพบก 

- - - - - - - - - - 
 กองทัพบก ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดหัวข้อการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) ให้หน่วยงานท่ีได้รับ
การประเมิน ก าหนดมาตรการส าหรับส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ดังนั้น 
เพื่อให้การประเมินฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส 
และป้องกันการทุจริต จ านวน ๘ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 ๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 ๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 ๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 ๘. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

                ประกาศ    ณ    วันท่ี    ๒๘   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
                                              ( ลงชื่อ )   พล.อ.    อภิรัชต์   คงสมพงษ์  

                    ( อภิรัชต์   คงสมพงษ์ ) 
                      ผู้บัญชาการทหารบก 

กรมก าลังพลทหารบก 

 



 
1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของกองทัพบก 

----------------------- 

 เพื่อให้การเปิดเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของ กองทัพบก เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม เชื่อถือได้ 

มีข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระเบียบ

ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 รวมถึงตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมาย

ว่าด้วยคอมพิวเตอร์ คณะจึงก าหนดมาตรการเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจ และข้อมูลการด าเนินงานที่ส าคัญของ

กองทัพบก ตลอดจนเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการ

ปฏิบัติงานของกองทัพบก โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ 

และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรการ 

 ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล

ต่อสาธารณะ ดังน้ี 

ล าดับ ประเภทของข้อมูล  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 

ตรวจสอบข้อมลู 

ความถี่ในการเผยแพร ่

1 โครงสร้างองค์กร ยก.ทบ.  ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการทบทวนเปน็ระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

2 ข้อมูลทั่วไปของผู้บรหิารระดับสูง  กพ.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการทบทวนเปน็ระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

3 อ านาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย ยก.ทบ.  ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการทบทวนเปน็ระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

4 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธะกิจ ยก.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการทบทวนเปน็ระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

5 ข้อมูลการติดต่อ สลก.ทบ., สส. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมี 
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

 - ส าเนาคู่ฉบับ - 
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ล าดับ ประเภทของข้อมูล  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 

ตรวจสอบข้อมลู 

ความถี่ในการเผยแพร ่

6 กฎหมาย พระราชบัญญัติ  
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

สธน.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมี 
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สลก.ทบ. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

8 ช่องทางให้สอบถามข้อมูลและ
หน่วยงานตอบทางเว็บไซต์ช่องทาง
ติดต่อหน่วยงานทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

สลก.ทบ., สส. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมี 
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

9 แผนปฏิบัติการประจ าปี  นขต.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง 

10 รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี (รายไตรมาส) 

นขต.ทบ. ทุก 3 เดือน 

11 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ใน
ปีท่ีผ่านมา 

นขต.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง 

12 คู่มือหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

ยก.ทบ.  ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมี 
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ยก.ทบ.  ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน ทันทีหากมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีการทบทวนเปน็ระยะ
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

14 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ กร.ทบ., นรด. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

15 รายงานผลการา ส ารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการ 

กร.ทบ., นรด.  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

16 การให้บริการในรูปแบบออนไลน์         
(E-Servicers) 

ศซบ.ทบ., สส. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



 

17 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สปช.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง 

18 รายงานการติดตามและประเมินผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (รายไตร
มาส) 

สปช.ทบ. ทุก 3 เดือน  
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ล าดับ ประเภทของข้อมูล  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 

ตรวจสอบข้อมลู 

ความถี่ในการเผยแพร ่

19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ในปีท่ีผ่านมา 

สปช.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง  

20 แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการ
จัดหาพัสดุประจ าปี  

กบ.ทบ., กรมฝ่ายยุทธบริการ ปีละ 1 ครั้ง 

21 ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจดั
จ้างหรือการจดัหาพัสด ุ

นขต.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันทันทีหากมี  
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6 เดือน  

22 สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจดัหา
พัสดุ รายเดือน  

นขต.ทบ. เดือนละ 1 ครั้ง 

23 รายงานผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ ในปีท่ี
ผ่านมา  

นขต.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง  

24 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กพ.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันทันทีหากมี        
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6 เดือน  

25 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  

กพ.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง 

26 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

กพ.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันทันทีหากมี          
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 



27 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี ในปี                    
ที่ผ่านมา 

กพ.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง 

28 คู่มือ/รายละเอียด ขั้นตอนกระบวนการ 
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการกับเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต 

สลก.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันทันทีหากมี         
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

29 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 

สลก.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันทันทีหากมี              
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 

30 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริต
ประจ าปี  

สลก.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง  

31 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรอื
ข้อเสนอแนะ 

สลก.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันทันทีหากมี          
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็นระยะ 
อย่างน้อยทุก 6 เดือน 
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ล าดับ ประเภทของข้อมูล  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 

ตรวจสอบข้อมลู 

ความถี่ในการเผยแพร ่

32 กิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิโอกาสให้ผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมต่อการด าเนนิงานหรือ
การปฏิบัติงานตามพันธกิจของคณะ 

สลก.ทบ.  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

33 เจตจ านงสจุริตของผู้บริหารสูงสดุในการ
บริหาร องค์กรอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

กพ.ทบ. ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันทันทีหากมี            
การเปลีย่นแปลง โดยมีการทบทวนเป็น
ระยะ อย่างปลีะ 1 ครั้ง 

34  กิจกรรมที่แสดงว่าผู้บริหารสูงสดุได้ให้
ความส าคญักับการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส 

กพ.ทบ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

35 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและการ
บริหารจดัการความเสี่ยงของการด าเนินงาน
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติและการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตันกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

กพ.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง 

36 กิจกรรมที่แสดงถึงการด าเนินการตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการ

กรม ฝสธ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 



ขัดกันระหว่างผละประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

37 กิจกรรมที่แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านยิมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสตัย์สจุริต 

กรม ฝสธ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

38 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  กพ.ทบ. ปีละ 1 ครั้ง 

39 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี (ระหว่างปี) 

กพ.ทบ. อย่างน้อยทุก 6 เดือน 
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ล าดับ ประเภทของข้อมูล  ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 

ตรวจสอบข้อมลู 

ความถี่ในการเผยแพร ่

40 รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี ในปีท่ีผ่านมา 

กพ.ทบ.  ปีละ 1 ครั้ง 

 

                    ส าเนาถูกต้อง 

        พ.อ.   ภัทรภณ  จันทรโรจน์ 

              ( ภัทรภณ  จันทรโรจน์ ) 

                รอง ผอ.กอง กพ.ทบ.  

            25 มิ.ย. 62 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




