
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ  2565 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 
ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในฐานะ
หน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการบริการ 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารราชการของสถานีตำรวจนคร
บาล  และเกิ ดกล ไกการมี ส่ วน ร่ วมและการป้ องกั นการทุ จ ริ ต ในการบริห ารราชการใน เขต พ้ื นที่
กรุงเทพมหานคร  ควบคู่ไปกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and  Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการพัฒนา ระบบการบริหารราชการ การให้บริการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้  

 
1. การชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการดำเนินงาน  ของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แก่เจ้าหน้าทที่ตำรวจ เพ่ือให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและ
กำกับติดตามการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ตามคำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ที่ 4 
/2565 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี
ตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ที ่   4    / ๒๕65 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
       ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment. ITA) 

                    ................................................................................. ...................................... 
               ตาม คำสั่ง กองบังคับการตำวจนครบาล ที่ 3/ 2565  ลง  5  มกราคม  2565  ตามหนังสือ 
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 0015.116/238  ลง 24 ธ.ค.64  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparincy Assessment. ITA)  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม
การประเมนิคุณธรรม นั้น  
                ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการการขับเคลื่อนและกำกับ
ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparincy 
Assessment. ITA)  ดังนี้ 
      ๑.  พันตำรวจเอกดุสิต   วาลีประโคน      ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                            เป็นประธาน                                                                                  
      ๒.  พันตำรวจโทประวัติ เพ็ชรทิพย์         รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                          
                                                                                             เป็นกรรมการ 
      ๓.  พันตำรวจโทวิโรจน์  เทพหนู            รองผู้กำกับสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                        
                                                                                             เป็นกรรมการ 
      4.  พันตำรวจโทคมกริช มั่นจิตต์            รองผู้กำกับสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                             เป็นกรรมการ 
      5.  พันตำรวจโทมีศักดิ์  โนราช              สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นกรรมการ 
      6.  พันตำรวจโทกิตติ   พัฒนพงษ ์          สารวัตรปอ้งกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ              
                                                                                              เป็นกรรมการ 
      7.  พันตำรวจตรีปัจจะ  ผลโต                สารวัตรสบืสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นกรรมการ 
      8.  พันตำรวจตรีมนัส  เอ่ียมศิริ              สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นกรรมการ 
         9.  พันตำรวจตรีเดชชนะ วรวงศ์สกุล       สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นกรรมการ/เลขานุการ 



         10. สิบตำรวจเอกจกัรกฤษณ์ วิไลวรรณ์   ผู้บังคับหมู่ งานสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 
                     คำสั่งใดท่ีขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิก และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน  
 
                       ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 
                                            สั่ง  ณ  วันที่    12     มกราคม    พุทธศักราช  ๒๕65 
                                                 

                                                   พันตำรวจเอก         
                                   ( ดุสิต วาลีประโคน ) 

                                    ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตำรวจนครบาล  ต้องปรับปรุงและ
พัฒนาโดยเร่งด่วน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และ
ประเด็นที่สถานีตำรวจนครบาล ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 

ตัวชีวั้ดการประเมิน ITA  ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

1) การปฏิบัติหน้าที่  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

2) การใช้งบประมาณ  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

3) การใช้อำนาจ  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

6) คุณภาพการดำเนินงาน  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  

9) การเปิดเผยข้อมูล  การลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

10) การป้องกันการทุจริต  ไม่มี 

 
 
 
 
 



3. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใน
การ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนคร
บาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ใน
การเตรียมความพร้อมรับการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency  Assessment: ITA) ของสถานี ตำรวจนครบาล ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ .2565 
รายละเอียดดังนี้  

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับ/ติดตามผล 

1) การปฏิบัติหน้าท่ี  -กำชับให้ข้าราชการตำรวจประเมิน แบบวัด
การรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน  
-จำนวนผู้ประเมินผ่านขั้นต่ำ อยู่ ระหว่างรอ
ผลประเมิน แบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภายใน เพื่อกำหนดแนวทาง 

1. ข้าราชการ
ตำรวจทุกนาย
ประเมิน  
2. งานอำนวยการ 
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.65  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ  
สถานีตำรวจ  
นครบาลบางยี่เรือ  
ทุกวันท่ี 28 ของ  
แต่ละเดือน 

2) การใช้งบประมาณ ” ” ” ” 

3) การใช้อำนาจ ” ” ” ” 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ” ” ” ” 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ” ” ” ” 

6) คุณภาพการดำเนินงาน  -กำชับให้ข้าราชการตำรวจประเมิน แบบวัด
การรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน  
-จำนวนผู้ประเมินผ่านขั้นต่ำ อยู่ ระหว่างรอ
ผลประเมิน แบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน เพื่อกำหนดแนวทาง 

” ” ” 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ” ” ” ” 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน ” ” ” ” 

9) การเปดิเผยข้อมูล  แต่ละสายงานดำเนินงานตามปฏิทิน 
กิจกรรม ท่ีได้รับมอบหมาย 

” ” ” 

10) การป้องกันการทุจริต ” ” ” ” 

                         3.1 ประชุมแตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการ
ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม สถานีตำว
จนครบาลบางยี่เรือ 



รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
 

ครั้งที ่1 /2565 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
      ๑.  พันตำรวจเอกดุสิต   วาลีประโคน      ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                            เป็นประธาน                                                                                  
      ๒.  พันตำรวจโทประวัติ เพ็ชรทิพย์         รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                          
                                                                                             เป็นกรรมการ 
      ๓.  พันตำรวจโทวิโรจน์  เทพหนู            รองผู้กำกับสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                        
                                                                                             เป็นกรรมการ 
      4.  พันตำรวจโทคมกริช มั่นจิตต์            รองผู้กำกับสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                             เป็นกรรมการ 
      5.  พันตำรวจโทมีศักดิ์  โนราช              สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นกรรมการ 
      6.  พันตำรวจโทกิตติ   พัฒนพงษ ์          สารวัตรปอ้งกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ              
                                                                                              เป็นกรรมการ 
      7.  พันตำรวจตรีปัจจะ  ผลโต                สารวัตรสบืสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นกรรมการ 
      8.  พันตำรวจตรีมนัส  เอ่ียมศิริ              สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นกรรมการ 
      9.  พันตำรวจตรีเดชชนะ วรวงศ์สกุล       สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
      10. สิบตำรวจเอกจกัรกฤษณ์ วิไลวรรณ์   ผู้บังคับหมู่ งานสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
                                                                                              เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม – 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.  
 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระท่ี 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  



ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต
แห่งชาติ  มอบหมายให้สานักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ในการขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    ( 
Integrity &  Transparency Assessment : I TA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล” เพ่ือให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม
และเกิดการป้องกันการทุจริต ในเชิงพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงานตำรวจ
แห่งชาติ ได้เห็นชอบและรับดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เสนอ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานสถานีตำรวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและกำกับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้กากับการสถานีตำรวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม
และความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ
สถานีตำรวจนครบาล และให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน 
และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ที่ประชุมรับทราบ  

 
วาระท่ี 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันที่  4 มกราคม 2565 ให้ที่ประชุมรับรอง   มติ ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 
วาระท่ี 3. เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)  
 - ไม่มี  
 
วาระท่ี 4. เรื่องเพ่ือทราบ  
 -แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ของสถานตีำรวจนคร
บาลบางยี่เรือ  
 - มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 5. เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 - วางกรอบแนวทางการดำนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานตีำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 2565   
 - กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่กำหนด และ
เป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 - ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม ให้เกิด คุณธรรม
มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน   
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กองบัญชาการ ตำรวจ
นครบาล ทำหน้าที่ดำเนินการและข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนด   
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  



วาระท่ี 6. เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 -ไม่มี  
เลิกประชุมเวลา 11.50 น.  

                                                            ส.ต.อ.  
                                                    ( จักรกฤษณ์ วิไลวรรณ์ )   
                                                     ผบ.หมู่.สส.สน.บางยี่เรือ   

                                                   ผู้จดรายงานการประชุม   
                        

                                                              พ.ต.อ.    
                                                    ( ดุสิต วาลีประโคน )  

                                                                                                             ผกก.สน.บางยี่เรือ 
                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปถ่ายการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม  การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ครั้งที ่1 /2565 
เมื่อวันที ่12 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 
 

 
 

                                                                   พ.ต.อ.  
                                                                                                    ( ดุสติ วาลีประโคน )  

                                                                                                   ผกก.สน.บางยี่เรือ   
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 

 



                  3.2 คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ กำหนด ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and 
Transparency  Assessment: OIT)ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนด
ผู้รับผิดชอบ และ  เวลาดำเนินการแต่ละหัวข้อ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วดัที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้าง
หน่วยงาน 

แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานี
ตำรวจ  (Organization charts) ที่มีการแสดงถึงการแบ่งสาย
งานต่าง ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ) 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น 
ภายใน ม.ค.65 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร   
 
  
  
  

แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจและหัวหน้าแต่ละสาย
งานที่เป็น ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้  
  ชื่อ – นามสกุล  
  ตำแหน่ง  
  รูปถ่าย  
  ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ผู้บริหารได้ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น 
ภายใน ม.ค.65 

O3 อำนาจหน้าที่   อำนาจหน้าที่ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของ สถานีตำรวจ เช่น ระเบียบและคำสั่งของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น 
ภายใน ม.ค.65 

 



ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist)  ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

O4  แผนยุทธศาสตร์หรือ  
แผนพัฒนาสถานี  
ตำรวจนครบาล  

แผนยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ ซึ่งได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดและ
เจ้าหน้าทีต่ำรวจได้ทราบทิศทางและจุดเน้นที่ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.
65 

O5  ข้อมูลการติดต่อ   
 
 
 
  

ข้อมูลการติดต่อสถานีตำรวจ ต้องประกอบด้วย
ข้อมูลที่ครบถว้นตาม รายการ ดังนี้  
    ที่อยู่  
    หมายเลขโทรศัพท์  
    หมายเลขโทรสาร  
    ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  
    แผนที่ตั้งของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.
65 

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของสถานีตำรวจ  

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.
65 

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของ
สถานีตำรวจ ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล ธร.
จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการราย  
งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

 
 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O8  Q&A  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ สถานีตำรวจสามารถสื่อสาร 
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น กล่อง
ข้อความ ถาม-ตอบ  เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน
ม.ค.65 

O9  Social Network   แสดงเครอืข่ายสังคมออนไลน์ของสถานีตำรวจ เช่น 
Facebook  Twitter Instagram YouTube เป็น
ต้น  
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจนครบาล 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน
ม.ค.65 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี9.2 การบริหารงาน 

O10  แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี   

แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสถานีตำรวจ  
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม  งบประมาณที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.รวบรวม  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน
ม.ค.65 

O11  รายงานการกำกับ  
ติดตามการดำเนินงาน 
ประจำปี  

แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ของสถานีตำรวจ มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม  งบประมาณท่ี
ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น  
เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงาน ภายใน ม.ค.
65 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O13  คู่มือหรือมาตรฐาน  
การปฏิบัติงาน (ของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)  

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของแต่ละสาย งาน (งานอำนวยการ งาน
ป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงาน
สอบสวน) พร้อมรายละเอียด 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการราย งานความ
คืบหน้าทุกวันที่ 28  ของ
เดอืน 

O14  คูมื่อหรือมาตรฐาน  
การให้บริการ (ของ  
ประชาชนผู้มารับ  
บริการ)  
 
 
  

คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการ 
จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานี
ตำรวจที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ
ประกอบด้วย  ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ  
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  
แยกตามหมวดหมู่ของงานบริการแต่ละสายงาน (งาน
อำนวยการงาน ป้องกันปราบปราม งานจราจร งาน
สืบสวน และงานสอบสวน) 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการราย  
งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการ  
ให้บริการ   

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจะต้องมีสถิติการ
ให้บริการรายเดือนใน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานี
ตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมลู 
ธร.จัดทำข้อมลูรายงาน  
ดำเนินการลงข้อมูลเว็ป
ไซด์ รายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O16  รายงานผลการสำรวจ   
ความพึงพอใจการ  
ให้บริการ  

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
จะต้องมีข้อมูล สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของ
สถานีตำรวจ เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ : ทั้งนี้ สถานีตำรวจสามารถดำเนินการ
สำรวจความพึงพอใจ  โดยใช้ฟีเจอร์การสำรวจ
ความพึงพอใจในระบบ POLICEITA และ สามารถ
ดาวน์โหลดรายงานผล เพื่อนามาเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล ธร.
จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการลงข้อมูลเว็ปไซด์ 
รายงานทุกวันที่ 28 ของ
เดือน 

O17  E–Service   
  

E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ขอรับบริการตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น  
ระบบแจ้งความ online ระบบสอบสวน online 
ระบบเสียค่าปรับ online หรือระบบที่พัฒนาขึ้น
ใหม่ เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงาน ภายในม.ค.
65 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

O18  แผนการใช้จ่าย  
งบประมาณประจำปี  

จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อม
รายละเอียด 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

O19  รายงานการกำกับ  
ติดตามการใช้จ่าย  
งบประมาณ   

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี  
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น  
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O20  รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจำปี   
 
 
  

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
     ปัญหา  
     อุปสรรค  
     ข้อเสนอแนะ  
     ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

O21  แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือแผนการ
จดัหาพัสดุ  
 
 
  

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามท่ีหน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ข้อมูลจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และ แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

O22  ประกาศต่าง ๆ   
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัด จ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ  
  

แสดงประกาศตามที่สถานีตำรวจ จะต้องดำเนินการ
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 เชน่  
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัด  
จ้างหรือการจัดหา  
พัสดุรายเดือน  
 
  

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานีตำรวจ  
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น   
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง  
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง เป็นต้น จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 
28 ของเดือน 

O24  รายงานผลกาจัดซื้อ  
จัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุประจำปี   

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
จะต้องมีข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ เช่น  ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการกำหนด 
TOR ราคากลาง การหาผู้ ชำนาญงานเทียบเคียง ปัญหา
ในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำให้การจัดซื้อจัด
จ้างไม่สำเร็จ เช่น การประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ  จน
เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ การบริหารสัญญา 
ตลอดจนการ ตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ในโครงการ
ต่างๆ เป็นต้น ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (หากไม่มี 3 ส่วนนี้ จะไม่ได้รับ
การพิจารณาคะแนน)  
ต้องเผยแพร่ข้อมูลภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 
28 ของเดือน 

 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25  นโยบายการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล   

นโยบายการบริหารงานกำลังพล ของผู้กำกับการสถานี
ตำรวจ เช่น 1.นโยบายด้านการบริหารกำลังพล  
ได้แก่ การโยกย้าย การประเมินผล การพิจารณาความดี 
ความชอบ ฯลฯ  
2.นโยบายด้านการพัฒนากำลังพล เช่น การริเริ่ม แนว
ทางการพัฒนา กำลังพล เพ่ือให้ปฏิบัติงาน ในสายงาน
ต่างๆ (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร 
งานสืบสวน และงานสอบสวน) ให้มีประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น  
หมายเหตุ : ขอให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจสื่อสารนโยบาย
ไปยัง เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

O26  การด าเนินการตาม  
นโยบายการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคล   

สถานีตำรวจมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
กำลังพล ตามที่ได้ประกาศตามข้อ O25  
ขอให้มีการรายงานกิจรรมการสื่อสารนโยบายของผู้กำกับ
การสถานี ตำรวจไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย  
หมายเหตุ : ขอให้มีการรายงานกิจรรมการสื่อสาร
นโยบายของผู้กำกับ การสถานีตำรวจไปยังเจ้าหน้าที่
ตำรวจด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

O27  หลักเกณฑ์การ
บริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   

สถานีตำรวจนครบาล มีการประกาศหลักเกณฑ์การ
บริหารและการ พัฒนากำลังพล ซึ่งเป็นไปตาม 
กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก ่ 
หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล  
หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล  
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

 
 
 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O28  รายงานผลการ
บริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี  
  

สถานีตำรวจ มีการเผยแพร่รายงานผลการบริหารกำลังพล 
และผลการ พัฒนากำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่ผ่านมา ทั้งทางด้านการบริหารกำลังพลและ  
การพัฒนากำลังพล 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

O29  แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต  
  

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ตำรวจในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่ บุคคลภายนอกจะ
ทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียนสายงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ เป็นต้น ให้ยึดแนวทางปฏิบัติจากสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจ จะต้องดำเนินการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายใน และให้
สาธารณชนได้รับทราบด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

O30  ช่องทางแจ้งเรื่อง   
ร้องเรียนการทุจริต  

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ตำรวจในหน่วยงาน สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง  
ร้องเรียนการทุจริต  
ประจำปี   

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน มีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง 
เรื่อง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มี เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา



ดำเนินการ 

O32  ช่องทางการรับฟัง  
ความคิดเห็น  

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การ ดำเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานี
ตำรวจ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลัก ของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

O33  การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม   

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ
สถานีตำรวจ  เช่น ร่วมรับฟังร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็น
ต้น เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

O34  เจตจำนงสุจริต
ของ  
ผู้บริหาร  

เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจซึ่งจะต้องมีการ
แสดง เจตนารมณ์ หรือคำมั่นของผู้กำกับการสถานีตำรวจคน
ปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานีตำรวจอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ – 
ไม่รับ (NO Gift Policy) และต่อต้านการรับสินบนในทุก
รูปแบบ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

O35  การมีส่วนร่วมของ  
ผู้บริหาร  

การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ จะต้องมีการดำเนินการ 
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ 
คนปัจจบุัน ในการให้ความสำคญักับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมลู
ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
หมายเหตุ  มีข้อมูลที่แสดงว่าผูก้ำกับการสถานีตำรวจ มสี่วนร่วมใน
การชี้แจง เน้นยำ้ให้ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
&Transparency  Assessment : ITA)   
ของสถานีตำรวจนครบาล ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานได้รบั
รู ้ รับทราบด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงานดำเนิน
รายงานภายใน ก.พ.
65 

 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O36  การประเมนิความ
เสี่ยงการทุจริต  
ประจำปี  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ที่แต่ละสายงานได้วิเคราะห์ 
และรวบรวมเป็นภาพของสถานีตำรวจ (ต้องมีข้อมูลครบถ้วน
ทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับ การพิจารณาคะแนน) 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำ
ข้อมูล ธร.จัดทำ
ข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการลง
ข้อมูลเว็ปไซด์ราย  
งานทกุวันที่ 28 ของ
เดือน 

O37  การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต   

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยง ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การ ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำ
ข้อมูล ธร.จัดทำ
ข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการลง
ข้อมูลเว็ปไซด์ราย  
งานทุกวันที่ 28 ของ
เดือน 

O38  การเสริมสร้าง  
วัฒนธรรมองค์กร   

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่ แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ตำรวจใน หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต เช่น  การส่งเสริมให้เกิดการแยกแยะระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการทำงาน ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น  
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน ดำเนิน
รายงานภายใน ก.พ.
65 

O39  แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูล
แผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงาน และ
รวบรวมเป็นภาพของ สถานีตำรวจมีรายละเอียดกิจกรรม แนว
ทางการดำเนินงาน (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่
ครบถ้วนจะไม่ได้รับการ พิจารณาคะแนน)  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน ดำเนิน
รายงานภายใน ก.พ.
65 

 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O40  รายงานผลการ  
ดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี  
  

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ ทุจริตของสถานีตำรวจ  
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าใน
การ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.65 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

O41  มาตรการส่งเสริม  
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ง  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ของ
สถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
ได้แก่ การชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแก่
เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน การศึกษาและวิเคราะห์กรอบ
การประเมิน และประเด็นที่สถานีตำรวจต้องปรับปรุงและ
พัฒนาโดยเร่งด่วน การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการ
เตรียมความพร้อมรับการ ประเมิน การกำหนดหน้าที่ในการ
รับผิดชอบ การกำกับติดตามโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ม.ค.65 

O42  การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม  
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

 แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ  
มีข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรม
เพ่ือ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานใน
ข้อ O42  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 
28 ของเดือน 

 
                                                                       พ.ต.อ.  

 ( ดุสิต วาลีประโคน )  
                                                                                                              ผกก.สน.บางยี่เรือ 
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ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำเดือน มกราคม 
2565  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 4 /2565 ลง 12 ม.ค.65 ให้ดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 

การป ระ เมิ น คุณ ธรรม  และความ โป ร่ ง ใส ใน  การด ำ เนิ น งานของห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน ม.ค.65 มี ดำเนินการดังนี้  

1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and   
Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 01-06 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซด์ แล้ว  

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 01-06 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลง เว็บ
ไซด์แล้ว  

3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน 
IIT  เสร็จสิ้นแล้ว  

4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ 
ประเมิน  แบบ EIT แล้ว  

 
                                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
                                        
                                                                         พ.ต.ต.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกุล )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จัดทำข้อมูล   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                  ( ดุสิต วาลีประโคน )  
                                                                                     ผกก.สน.บางยี่เรอื 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สน.บางยี่เรอื                         โทร ๐๒-๔๖๖๗๕๕๗-9 

ที ่  0015.(บก.น.8)3 / -                                           วันที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2565       
เรื่อง   รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 
2565  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 4 /2565 ลง 12 ม.ค.65 ให้ดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 

การป ระ เมิ น คุณ ธรรม  และความ โป ร่ ง ใส ใน  การด ำ เนิ น งานของห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน ก.พ.65 มี ดำเนินการดังนี้  

1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and   
Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 07-42 อยู่ระหว่างดำเนินการลงข้อมูล  และประกาศลงเว็บไซด์ส่วน
หนึ่งแล้ว  

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data   
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 07-14 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
และปรับปรุงข้อมูลบางส่วน  

3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน 
IIT  เสร็จสิ้นแล้ว  

4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ  ประเมิน 
แบบ EIT แล้ว  

                                      
                                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
                                                                         พ.ต.ต.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกุล )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จัดทำข้อมูล   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                  ( ดุสิต วาลีประโคน )  
                                                                                    ผกก.สน.บางยี่เรือ 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สน.บางยี่เรอื                         โทร ๐๒-๔๖๖๗๕๕๗-9 

ที ่  0015.(บก.น.8)3 / -                                           วันที ่ 28 มีนาคม 2565       
เรื่อง   รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำเดือน มีนาคม 2565  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 4 /2565 ลง 12 ม.ค.65 ให้ดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 

การป ระ เมิ น คุณ ธรรม  และความ โป ร่ ง ใส ใน  การด ำ เนิ น งานของห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน มี.ค.65 มี ดำเนินการดังนี้  

1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency  Assessment: OIT) ตามข้อ 07-42 อยู่ระหว่างดำเนินการลงข้อมูล และประกาศลง
เว็บไซด์ส่วน หนึ่งแล้ว  

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and  Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 15-17 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซด์
แล้ว  และปรับปรุงข้อมูลบางส่วน  

3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน IIT 
เสร็จสิ้นแล้ว  

4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ ประเมิน 
แบบ  EIT แล้ว  

 
                                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                  
                                                                         พ.ต.ต.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกุล )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จดัทำข้อมูล   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                  ( ดุสิต วาลีประโคน )  
                                                                                     ผกก.สน.บางยี่เรอื 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สน.บางยี่เรอื                         โทร ๐๒-๔๖๖๗๕๕๗-9 

ที ่  0015.(บก.น.8)3 / -                                           วันที ่ 25 เมษายน 2565       
เรื่อง   รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำเดือน เมษายน 
2565  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 4 /2565 ลง 12 ม.ค.65 ให้ดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 

การป ระ เมิ น คุณ ธรรม  และความ โป ร่ ง ใส ใน  การด ำ เนิ น งานของห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน เม.ย.65 มี ดำเนินการดังนี้  

1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and   
Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 07-42 อยู่ระหว่างดำเนินการลงข้อมูล   
และประกาศลงเว็บไซด์ส่วนหนึ่งแล้ว  

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data   
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 01-17 เสร็จสมบูรณ์ และ ประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
และปรับปรุงข้อมูลบางส่วน  

3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน 
IIT  เสร็จสิ้นแล้ว  

4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ  ประเมิน 
แบบ EIT แล้ว  

                                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                  
                                                                         พ.ต.ต.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกุล )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จัดทำข้อมูล   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                  ( ดุสิต วาลีประโคน )  
                                                                                     ผกก.สน.บางยี่เรอื 

 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สน.บางยี่เรอื                         โทร ๐๒-๔๖๖๗๕๕๗-9 

ที ่  0015.(บก.น.8)3 / -                                           วันที ่ 25 พฤษภาคม 2565       
เรื่อง   รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำเดือน พฤษภาคม 
2565  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 4 /2565 ลง 12 ม.ค.65 ให้ดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 

การป ระ เมิ น คุณ ธรรม  และความ โป ร่ ง ใส ใน  การด ำ เนิ น งานของห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน พ.ค.65 มี ดำเนินการดังนี้  

1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and   
Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 07-42 อยู่ระหว่างดำเนินการลงข้อมูล   
และประกาศลงเว็บไซด์ส่วนหนึ่งแล้ว  

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data   
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 01-42 เสร็จสมบูรณ์ และ ประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
และปรับปรุงข้อมูลบางส่วน  

3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน 
IIT  เสร็จสิ้นแล้ว  

4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ  ประเมิน 
แบบ EIT แล้ว  

                                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                  
                                                                         พ.ต.ต.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกุล )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จัดทำข้อมูล   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                  ( ดุสิต วาลีประโคน )  
                                                                                     ผกก.สน.บางยี่เรอื 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สน.บางยี่เรอื                         โทร ๐๒-๔๖๖๗๕๕๗-9 

ที ่  0015.(บก.น.8)3 / -                                           วันที ่ 26 มิถุนายน 2565       
เรื่อง   รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำเดือน มิถุนายน 
2565  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 4 /2565 ลง 12 ม.ค.65 ให้ดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 

การป ระ เมิ น คุณ ธรรม  และความ โป ร่ ง ใส ใน  การด ำ เนิ น งานของห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน มิ.ย.65 มี ดำเนินการดังนี้  

1. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and   
Transparency Assessment:OIT) ตามข้อ 01-42 ไดด้ำเนินการลงข้อมูล และประกาศลงเว็บไซด์เรียบร้อยแล้ว  

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data   
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 01-42 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว  

3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน 
IIT  เสร็จสิ้นแล้ว  

4. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐ  ประเมิน 
แบบ EIT แล้ว  

                                           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                                  
                                                                         พ.ต.ต.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกุล )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ ขอบคุณ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จัดทำข้อมูล   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                  ( ดุสิต วาลีประโคน )  
                                                                                     ผกก.สน.บางยี่เรอื 
 


