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สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ประชุมการขบัเคลื่อนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  

ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลือ่นการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ เป็นประธาน การประชุม ซึ่ง
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  ของสถานีตำรวจ และ
ทำความเข้าใจ วางแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 
                              1) แบบ วัดก ารรับ รู้ ขอ งผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภายใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT)  
                                         - ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำความเข้าใจในข้อคำถามและสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับประเด็น  ข้อคำถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบ ก่อนทำการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) 
                                          -มอบฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็น  ข้อ
คำถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการตามประเด็นการประเมิน 
พร้อมทั้งมีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 
                              2) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มี ส่ วนได้ส่ วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) 
                                          - ให้สถานีตำรวจประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานี
ตำรวจ ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการประจำจุดประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและขอความร่วมมือในการทำแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้  ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
                                           -มอบฝ่ายอำนวยการ ร่วมงานสอบสวน ให้พัฒนาและยกระดับการให้
ให้บริการ จัดเจ้าหน้าที่ ณ จุดประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้ันตอน คู่มือการปฏิบัติงาน  
                                          - มอบทุกฝ่าย เผยแพร่ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดำเนินงาน และ
กิจกรรม     ต่าง ๆ ที่สถานีตำรวจดำเนินการร่วมกับประชาชนชน ชุมชน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ ผ่าน 
Website และ Facebook ของสถานีตำรวจ 
                                          - มอบทุกฝ่าย เผยแพร่ QR Code หรือ URL ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) Website 
และ Facebook ของสถานีตำรวจ   
                                3) การเปิ ด เผย ข้อมู ลสาธารณ ะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) 



                                               - ให้สถานีตำรวจ ศึกษา และจัดทำประเด็นแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ อย่างต่อเนื่อง 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมมอบนโยบายในการทำงานของข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ กต.ตร.สน.บางยี่เรือ  เมื่อ วันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สน.บางยี่เรือ โดย คุณศรีศักดิ์ ธรรมธารีย์และคณะ
,พ.ต.อ.ธนา มะลิงาม ผกก.สน.บางยี่เรือ ประธานในที่ประชุมและข้าราชการตำรวจ สน.บางยี่เรือ  โดยผู้กำกับการ
ได้มอบนโยบายในการทำงาน ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ยึดความถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยเปิดโอกาสให้ทุก คนในสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ มีส่วนร่วมและเสนอแนวปฏิบัติในการ
ทำงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมแสดงเจตจำนง สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “ไม่ให้ ไมร่ับ และจะต่อต้าน
การรบัสินบนในทุกรูปแบบ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  การดำเนินการที่แสดงการมสี่วนร่วมในการปรับปรงุพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปรงใส 



 

คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
ท่ี  13  / ๒๕66 

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)  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม
การประเมินคุณธรรม นั้น  
                ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการการขับเคลื่อนและกำกับ
ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparincy 
Assessment. ITA)  ดังนี้ 
      ๑.  พันตำรวจเอกธนา  มะลิงาม                                                 เป็นประธาน 
            ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ                                                                                                                                                                              
      ๒.  พันตำรวจโทชัย    โอธนบุณยา                                              เป็นกรรมการ 
            รองผู้กำกบัปอ้งกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                  
      ๓.  พันตำรวจโทวิโรจน์  เทพหนู                                                 เป็นกรรมการ 
            รองผู้กำกบัสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ                                                                                                                
      4.  พันตำรวจโทชัชชีวิน นาคมูสิก                                               เป็นกรรมการ 
            รองผู้กำกบัสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รอื                                                                                               
      5.  พันตำรวจโทมีศักดิ์  โนราช                                                   เป็นกรรมการ 
            สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                                
      6.  พันตำรวจโทกิตติ   พัฒนพงษ์                                                เป็นกรรมการ 
           สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      7.  พันตำรวจโทวิทยา  สมการ                                                   เป็นกรรมการ 
           สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ                                                                                               
      8.  พันตำรวจตรีสมศักดิ์ รัตโนโดม                                               เป็นกรรมการ 
           สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      9.  พันตำรวจโทเดชชนะ วรวงศ์สกลุ                                           เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
           สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               



        10. สิบตำรวจเอกจักรกฤษณ์ วิไลวรรณ์                                     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
              ผู้บังคับหมู่ งานสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรอื                                                                                               
                     
                       คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกบัคำสัง่นี้ให้ยกเลกิ และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน  
 
                       ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป   
 
                                            สั่ง  ณ  วันที่    1     กุมภาพันธ์    พุทธศักราช  ๒๕66 
                                                 
                                                   พันตำรวจเอก         

                        ( ธนา มะลิงาม ) 
                                    ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 
 


