
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ปีงบประมาณ 2565  
 

 



 

 

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ตามที่ได้กำหนดมาตรการ / กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปนี้  1. สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โป ร่ ง  ใน การด ำ เนิ น งานของห น่ วย งาน ภ าครั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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
ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparincy Assessment. ITA)  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนและกำกับ
ติดตามการประเมนิคุณธรรม นั้น  
                ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการการขับเคลื่อนและ
กำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (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. ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้จัดการประชุมชี้แจงและให้ข้อมูล การประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่ ง ในการด ำเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) สถานีตำรวจนครบาล ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.2565  แก่ เจ้าหน้ าที่ ต ำรวจ   
รายละเอียดดัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม  การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (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 ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  มอบหมายให้สานักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
( Integrity &  Transparency Assessment : I TA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล” เพ่ือให้เกิดกลไกการมีส่วน
ร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต ในเชิงพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบและรับดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผู้ที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานสถานีตำรวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและกำกับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้กากับการสถานีตำรวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล และให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งใน
ด้านของกระบวนการประเมิน 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 และความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ของสถานีตำรวจ
นครบาลบางยี่เรือ  
 - มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 5. เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 - วางกรอบแนวทางการดำนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 
2565   
 - กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่กำหนด และ
เป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 - ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม ให้เกิด 
คุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน   



 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กองบัญชาการ 
ตำรวจนครบาล 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  การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(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 

 
 

 

 



รายละเอียดดังนี้  

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับ/ติดตามผล 

1) การปฏิบตัิหน้าที ่ -กำชับให้ข้าราชการตำรวจประเมนิ 
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มสี่วนได้ สว่นเสีย
ภายใน  
-จำนวนผู้ประเมินผ่านขั้นต่ำ อยู่ 
ระหว่างรอผลประเมิน แบบ วัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน เพือ่
กำหนดแนวทาง 

1. ข้าราชการ
ตำรวจทุกนาย
ประเมิน  
2. งาน
อำนวยการ 
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.65  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ  
สถานีตำรวจ  
นครบาลบางยี่เรือ  
ทุกวันท่ี 28 ของ  
แต่ละเดือน 

2) การใช้งบประมาณ ” ” ” ” 

3) การใช้อำนาจ ” ” ” ” 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ” ” ” ” 

5) การแก้ไขปญัหาการทุจริต ” ” ” ” 

6) คุณภาพการดำเนินงาน  -กำชับให้ข้าราชการตำรวจประเมนิ 
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มสี่วนได้ สว่นเสีย
ภายใน  
-จำนวนผู้ประเมินผ่านขั้นต่ำ อยู่ 
ระหว่างรอผลประเมิน แบบวัด การรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อ
กำหนดแนวทาง 

1. ข้าราชการ
ตำรวจทุกนาย
ประเมิน  
2. งาน
อำนวยการ 
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.65  
เป็นต้นไป 

ระหว่างรอผลประเมิน
แบบวัดการรับรู้ของผู้ 

มสีว่นได้สว่นเสีย
ภายในเพือ่กำหนด

แนวทาง 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ” ” ” ” 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน ” ” ” ” 

9) การเปดิเผยข้อมูล  แต่ละสายงานดำเนินงานตามปฏทิิน 
กิจกรรม ท่ีได้รับมอบหมาย 

ฝา่ยอำนวยการ 

รวบรวม 

” ลงข้อมูลเรียบร้อย 

ปรับปรุงข้อมูลให ้เป็น
ปัจจุบัน 

10) การป้องกันการทุจริต ” ” ” ” 

 


