
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ  2566 



มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 
สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) โดยเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานงาน ป.ป.ช. ไดรวม
กับสำนักงานตำรวจแหงชาติแสดงเจตนารมณการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ลงสู “สถานีตำรวจนครบาล” ทั้ง 
88 แหง และจะมีการขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เปนตนไป เพื่อเกิดกลไกการมีส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร  ควบคู่ไปกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and  Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีการพัฒนา ระบบการบริหารราชการ การให้บริการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ
นครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดดังนี้ 

1. การช้ีแจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการดำเนินงาน  ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 แก่เจ้าหน้าทที่ตำรวจ เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและ
กำกับติดตามการ ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment :  ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ตามคำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ  ที่ 13 
/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี
ตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
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
ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การศึกษาและวิเคราะหก์รอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตำรวจนครบาล  ต้องปรบัปรุงและ
พัฒนาโดยเร่งด่วน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะหก์รอบการประเมิน และ
ประเด็นทีส่ถานีตำรวจนครบาล ต้องปรบัปรุงและพฒันาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรบัการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดดังนี ้

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA  ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 

แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน (IIT) 

1) การปฏิบัตหิน้าที ่ อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

2) การใช้งบประมาณ  อยูร่ะหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

3) การใช้อำนาจ  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

4) การใช้ทรัพยส์ินของราชการ  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) 

6) คุณภาพการดำเนินงาน  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  อยูร่ะหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

8) การปรับปรงุระบบการทำงาน  อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรบัรู้ของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (OIT) 

9) การเปิดเผยข้อมลู  การลงข้อมลูใหเ้ป็นปัจจุบัน 

10) การปอ้งกันการทจุริต  ไม่มี 

 
 
 
 
 



3. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใน
การ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนคร
บาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรอื ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ใน
การเตรียมความพร้อมรบัการ ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency  Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 
รายละเอียดดังนี้  

มาตรการ/กิจกรรม ข้ันตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับ/ติดตามผล 

1) การปฏิบัติหน้าท่ี  -กำชับให้ข้าราชการตำรวจประเมิน แบบวัด
การรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน  
-จำนวนผู้ประเมินผ่านข้ันต่ำ อยู่ ระหว่างรอ
ผลประเมิน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภายใน เพื่อกำหนดแนวทาง 

1. ข้าราชการ
ตำรวจทุกนาย
ประเมิน  
2. งานอำนวยการ 
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.66  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า ต่อ
ผู้กำกับการ  
สถานีตำรวจ  
นครบาลบางย่ีเรือ  
ทุกวันท่ี 28 ของ  
แต่ละเดือน 

2) การใช้งบประมาณ ” ” ” ” 

3) การใช้อำนาจ ” ” ” ” 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ” ” ” ” 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ” ” ” ” 

6) คุณภาพการดำเนินงาน  -กำชับให้ข้าราชการตำรวจประเมิน แบบวัด
การรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
-จำนวนผู้ประเมินผ่านข้ันต่ำ อยูร่ะหว่างรอ
ผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน เพื่อกำหนดแนวทาง 

 
 
” 

 
 
” 

 
 
” 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ” ” ” ” 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน ” ” ” ” 

9) การเปดิเผยข้อมูล  แต่ละสายงานดำเนินงานตามปฏิทิน 
กิจกรรม ท่ีได้รับมอบหมาย 

” ” ” 

10) การป้องกันการทุจริต ” ” ” ” 

                         3.1 ประชุมแต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการ
ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ เมือ่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม สถานี
ตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ 



รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกบัติดตาม  การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
 

ครั้งท่ี 1 /2566 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2  สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
       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 สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      8.  พันตำรวจตรีสมศักดิ์ รัตโนโดม                                               เป็นกรรมการ 
           สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      9.  พันตำรวจโทเดชชนะ วรวงศ์สกลุ                                            เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
             สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      10. สิบตำรวจเอกจักรกฤษณ์ วิไลวรรณ์                                         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
              ผู้บังคับหมู่ งานสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรอื                                                                                               
ผู้ไม่มาประชุม – 
 
เริ่มประชมุเวลา 10.30 น.  
 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1. เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ  

ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  มอบหมายให้สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจ



แห่งชาติ ในการขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) โดยเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานงาน ป.ป.ช. ไดรวม
กับสำนักงานตำรวจแหงชาติแสดงเจตนารมณการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ลงสู “สถานีตำรวจนครบาล” ทั้ง 
88 แหง และจะมีการขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เปนตนไป เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต ในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบและรับดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานสถานี
ตำรวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้กากับการสถานีตำรวจนคร
บาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล และให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการ
ประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ที่
ประชุมรับทราบ  

 
วาระที่ 2. เรื่องรบัรองรายงานการประชุม   
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่  3 กมุภาพันธ์  2566 ให้ทีป่ระชุมรับรอง  มติ ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 
วาระที่ 3. เรื่องสบืเนือ่ง (ถ้ามี)  
 - ไม่ม ี 
 
วาระที่ 4. เรื่องเพื่อทราบ  
 -แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกบัติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ของสถานีตำรวจนคร
บาลบางยี่เรือ  
 - มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 5. เรื่องเพื่อพิจารณา  
 - วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 2566  
 - กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่กำหนด และ
เป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 - ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลปรบัปรุงแก้ไขหน่วยงานหรอืการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมี
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน   



 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรอื กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กองบัญชาการ ตำรวจ
นครบาล ทำหน้าที่ดำเนินการและข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนด   
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 -ไมม่ี  
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.  

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

                                                   ผู้จดรายงานการประชุม   
                        

                                                               พ.ต.อ.    
                                                                                                       ( ธนา มะลิงาม ) 

                                                                                                             ผกก.สน.บางยี่เรือ 
                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปถ่ายการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม  การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ครั้งท่ี 1 /2566 
เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2566 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2  สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ 

 
 

 
 

                                                                   พ.ต.อ.  
                                                                                                    ( ธนา มะลิงาม )  
                                                                                                   ผกก.สน.บางยี่เรือ   

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 



                  3.2 คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลือ่นและกำกบัติดตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ
สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ กำหนดปฏิทินกจิกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and 
Transparency  Assessment: OIT)ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนด
ผู้รบัผิดชอบ และ  เวลาดำเนินการแต่ละหัวข้อ  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมลูพื้นฐาน 

O1 โครงสร้าง 
อัตรากำลงั และ
ข้อมูลผู้บริหาร 

• แสดงแผนผงัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตำรวจ  
(Organization Charts) ที่แสดงถึงการแบ่งสายงานต่างๆ 
ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ)  
หมายเหตุ : เพื่อใหป้ระชาชนทราบว่าในแต่ละสายงาน
ประกอบด้วย 
ลกัษณะงานใด โดยใหส้อดคล้องกบัภารกิจของแต่ละสายงาน 
ตามการมอบหมายงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ และการออกคำสั่ง 
แบ่งงานภายใน 
• อัตรากำลังของสถานีตำรวจ ระบุข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565 
• แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ หัวหน้าสถานี 
ตำรวจ และหัวหน้าแต่ละสายงานทีเ่ป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ข้อมูลต่อไปนี ้
- ยศ - ช่ือ - นามสกุล 
- ตำแหน่ง 
- รูปถ่าย 
- ช่องทางการติดต่อ ต้องระบเุบอร์โทรศัพทท์ี่สามารถ 
ติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น 
ภายใน ม.ค.66 



O2 อำนาจหน้าที่และ 
พื้นที่ที่รบัผิดชอบ  
นโยบายผู้
บัญชาการ 
ตำรวจแห่งชาติ
และ 
ยุทธศาสตร์
สำนักงาน 
ตำรวจแห่งชาติ 
20 ปี 
 
  
  
  

อำนาจหน้าที ่
• ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกจิของสถานีตำรวจ และ 
บทบาทภารกจิความรับผิดชอบของแต่ละสายงานภายในสถานี
ตำรวจ 
พื้นที่รบัผิดชอบ 
• ข้อมูลพื้นที่ทีร่ับผิดชอบ ได้แก่ เขต/ตำบล/จำนวนประชากร  
ระบเุดือน/ปี ทีจ่ัดทำข้อมลู 
นโยบายผูบ้ัญชาการตำรวจแหง่ชาติ 
• นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มอบนโยบายการบรหิาร
ราชการของสำนักงานตำรวจแหง่ชาติ เพื่อกำหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแหง่ชาติประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  ยุทธศาสตรส์ำนักงานตำรวจแหง่ชาติ 
20 ป ี
• ยทุธศาสตรส์ำนักงานตำรวจแหง่ชาติ20 ป(ีพ.ศ. 2561 - 
2580) 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนนิการเสร็จสิ้น 
ภายใน ม.ค.66 

O3 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

• ข้อมูลกฎหมายทีม่ีการบังคับใช้ของสถานีตำรวจ โดยมีการจัดเป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา 
หมายเหตุ: กรณีมีกฎหมายที่บังคับใช้เป็นจำนวนมาก ควรมี
กฎหมายทีป่ระชาชนต้องรู้/ควรรู้ เปิดเผยก่อน 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูล
รายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น 
ภายใน ม.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ  ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist)  ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

O4  ข้อมูลคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและติดตาม 
การบริหารงานตำรวจ  
(กต.ตร.) ของสถานี 
ตำรวจ 

• ข้อมูล บทบาท อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบรหิารงานตำรวจ 
(กต.ตร.) ของสถานีตำรวจรายช่ือ และภาพถ่าย
ประกอบ 
• ภาคส่วนประชาชนที่มาจากการคัดเลอืกให้
เปิดเผยประวัติโดยย่อ  
• แสดงผลการดำเนินงานของ กต.ตร. สถานี
ตำรวจ ที่ผ่านมาใน 
รอบ 6 เดือนแรก ของปงีบประมาณ พ.ศ. 
2566 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน มี.ค.
66 

O5  ข้อมูลการติดต่อ Q&A  
และช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น  
 
 
 
  

ข้อมูลการติดต่อ 
• ช่องทางการติดต่อกลาง อย่างนอ้ย
ประกอบด้วย 
- ช่ือหน่วยงาน 
- ที่อยู่  
- หมายเลขโทรศัพท ์
- ที่อยู่ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
- แผนที่ตั้งสถานีตำรวจ 
หมายเหตุ : 1) ทำการปรบัปรุงเมื่อมกีาร
เปลี่ยนแปลงข้อมลูทุกครั้ง 
2) ต้องมีครบทุกองค์ประกอบ 
Q&A 
• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมลูต่าง ๆ 
ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ 
กับผูส้อบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสือ่สาร
ไดส้องทาง  
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) เช่น 
กล่องข้อความ ถาม-ตอบ หรืออื่น ๆ ทีส่ามารถ
สื่อสารได้สองทาง และสามารถ 
เช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานีตำรวจ 
• แสดงแนวทางการตอบกลบัทีร่วดเร็ว มี

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.
66 



ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาในการตอบกลับ ระบุไว้
ในช่องทางนี้ด้วย 
ช่องทางรบัฟงัความคิดเห็น 
• แสดงตำแหนง่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
บุคคลภายนอก 
สามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือติชม 
เกี่ยวกับการ 
ดำเนินงานหรือการใหบ้ริการของสถานีตำรวจ 

O6  การประชาสมัพันธ์ 
ข้อมูลผลการ
ดำเนินงาน 

• การประชาสมัพันธ์ข้อมลูผลการดำเนินงาน
ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ เดือนตลุาคม 
2565 
• มีช่องทางการเผยแพรผ่่านหน้าเว็บไซต์หลัก
ของสถานีตำรวจและสื่อสงัคมออนไลน์ ได้แก่ 
Facebook หรือ Line เป็นต้น ที่สามารถ
เช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจได ้
• มีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสถานี
ตำรวจ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย 
• มีข่าวสารการประชาสมัพันธ์ข้อมูลการตอบ
แบบวัด EIT ของหน่วยงานผ่าน Link หรือ QR 
Code อย่างชัดเจน 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.
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O7  แผนปฏิบัตริาชการ 
สถานีตำรวจประจำป 
และรายงานผล 
การปฏิบัตริาชการ 
สถานีตำรวจประจำป 

แผนปฏิบัตริาชการสถานีตำรวจประจำป 
• แสดงแผนปฏิบัตริาชการสถานีตำรวจ ประ
จำปงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย 
- เช่ือมโยงกับยทุธศาสตรของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ และแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนนโยบาย ผบูัญชาการตำรวจแหงชาติ 
- มีรายการประกอบดวย โครงการ/กจิกรรม 
สรปุสาระสำคัญของโครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาดำเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
เปนตน  

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สบื ทำข้อมลู ธร.
จัดทำข้อมลูรายงาน  
ดำเนินการราย  
งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 



- มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมและสอดรบักับ
นโยบายสำนักงานตำรวจแหงชาติและแผนการ
ปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ประจำปที่จัดทำ ตามยุทธศาสตร สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561–2580 ) 
รวมถึงมีแผนตามขอสั่งการที่ไดรับมอบหมาย
จากผบูังคับบัญชาตามสายระดบักองบงัคับการ 
และกองบัญชาการทีส่ังกัดประกอบดวย 
1) แผนปองกันปราบปรามอาชญากรรม  
2) แผนปองกันและปราบปรามบอนการพนัน 
และอบายมุข 
3) แผนปองกันการคามนุษย 
4) แผนปองกันการโจรกรรมรถยนตและ
รถจักรยานยนต 
• เปดเผยทั้งในรปูแบบไฟล PDF และรปูแบบ 
Structured data ทีเ่ครื่องสามารถอานได 
(Machine-readable) ไดแก ขอมูลในรูปแบบ
ไฟล Excel หรือไฟลWord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอ้ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O8  คูมือการปฏิบัติงาน 
สำหรับเจาหนาที 

• ขอมูลเกี่ยวกับคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจของแตละสายงาน (งานอำนวยการ 
งานปองกันปราบปราม งานจราจร 
งานสืบสวน และงานสอบสวน) พรอมรายละเอียด 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน
ม.ค.66 

O9  คูมือการใหบริการ 
ประชาชน 

• แสดงคูมือฉบับประชาชนในการขอรับบรกิารกบั
สถานีตำรวจ  
• เปนคูมือที่สอดคลองกับบรบิทของพื้นที่ ชุมชน 
ที่อยใูนความรับผิดชอบซึง่มเีนื้อหาประกอบดวย 
ประเภทงานใหบรกิาร ข้ันตอนการใหบริการ  
แผนผัง/แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลาที่ใชใน
การใหบริการ โดยแยกตามหมวดหมขูองงาน
บริการแตละสายงาน (งานอำนวยการ  
งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน 
และงานสอบสวน) 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน
ม.ค.66 

ตัวช้ีวัดย่อยที่9.2 การบรหิารงาน 

O10  E–Service แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนสำหรบับริการด้านต่าง ๆ ของสถานี
ตำรวจ ได้แก่ ระบบแจ้งความ Online ระบบเสีย
ค่าปรับ Online หรอืระบบที่พัฒนาข้ึนใหม่ เป็นต้น 
สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซตห์ลักของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน
ม.ค.66 

O11  ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ในเชิงสถิต 

• ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตาม
ภารกิจหลักในเชิงสถิต ิ
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นผลการ
ดำเนินงานในรอบ  
6 เดือนแรก ของปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่  
1) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดี 
2)ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด 

ผกก.ตรวจสอบ  
สอบสวน,ป.จัดทำข้อมูล
รายงาน ธร.รวบรวม 
ดำเนินรายงาน ทุกวันที่ 25 
ทุกเดือน 



• การเก็บสถิติอาจจัดเกบ็เป็นรายเดือนของปีที่ทำ
การประเมิน  
และเกบ็เป็นฐานข้อมลูสะสมเป็นรายปีของสถานี
ตำรวจ เพื่อใช้ 
ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน หรอืให้
ผู้สนใจสามารถ 
นำไปศึกษา วิจัยใช้ประโยชน์ต่อได้ 
• เปิดเผยทั้งในรปูแบบไฟล์ PDF และรปูแบบ 
Structured data  
ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) 
ได้แก่ ข้อมูลใน 
รูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word 

O12  แนวปฏิบัติในการจบั 
หรือคน 

• แสดงแนวปฏิบัติในการจบัหรือคนของเจาหนาที่
ตำรวจที่ใชอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยจัดทำแนวปฏิบัติการจบั
โดยมีหมายจับหรอืคน และไมมีหมายจบัหรือคน 
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบถึงการปฏิบัตหินาที่
ของเจาหนาที่ตำรวจวาเปนไปตามขั้นตอนของ
ระเบียบ กฎหมายหรือไม หากประชาชนหรือ
บุคคลใกลชิดถูกจับหรือตรวจคน เพื่อปองกันความ
ปลอดภัยหรือความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนหากเจ
าหนาที่ตำรวจไมดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ 
• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรปูแบบที่ประชาชน
เข้าใจงาย 

ผกก.ตรวจสอบ  
ป.,จร.,สอบ,สบื ทำข้อมลู 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินการรายงานภายใน
ม.ค.66 

O13  มาตรการปองกัน 
การแทรกแซง 
การใชดุลยพินิจ  

• แสดงมาตรการปองกันการแทรกแซงการใชดุลย
พินิจของพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ในการดําเนินการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานคดี เพื่อให 
การดำเนินคดีมีความยุติธรรม ทำใหประชาชนมี
ความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม และเปนการคุ
มครองเจาหนาที่ตำรวจในการปฏิบัติหนาท ี 

ผกก.ตรวจสอบ  
สอบสวน ทำข้อมูล ธร.
จัดทำข้อมลูรายงาน  
ดำเนินการรายงานภายใน
ม.ค.66 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O14  แนวปฏิบัติในการใช 
ดุลยพินิจไมรับคำรอง
ทุกขในคดีอาญา 

• แสดงแนวปฏิบัติในการใชดุลยพินิจไมรับคำรอง
ทุกขในคดีอาญาของพนักงานสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพื่อใหประชาชนทราบถึงหลกัการหรือเหตุผลใน
การปฏิเสธไมรับเปนคำรองทุกขในคดีอาญา โดย
เลี่ยงเปนการลงบันทึกประจำวันแทน ทำใหเสีย
สิทธิในการดำเนินคดีตอผกูระทำความผิด 
• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรปูแบบที่ประชาชน
เข้าใจงาย 

ผกก.ตรวจสอบ  
สอบสวน ทำข้อมูล ธร.
จัดทำข้อมลูรายงาน  
ดำเนินการรายงานภายใน
ม.ค.66 

O15  แนวปฏิบัติ 
ในการสอบปากคำ 
ของพนักงานสอบสวน 

• แสดงแนวปฏิบัติในการสอบปากคำในการ
สอบสวนของเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เพือ่ใหเจาหนาที่ ตำรวจใช
เป็นแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงาน โดย
ไมตองลงรายละเอียดเชิงลึกถึงเทคนิคพิเศษที่อาจ  
สงผลกระทบตอกระบวนการสอบปากคำ 
• แนวปฏิบัติ ไดแก การสอบปากคำบุคคลที่ตอง
สงสัย หรือกรณีมผีมูารองทุกขหรือกลาวโทษไวที่
สถานีตำรวจ การสอบปากคำในฐานะพยานโดยยงั
ไมมีการแจงขอกลาวหา การสอบปากคำ ผตูองหา 
เปนตน 
• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรปูแบบที่ประชาชน
เข้าใจงาย 

ผกก.ตรวจสอบ  
สอบสวน ทำข้อมูล ธร.
จัดทำข้อมลูรายงาน  
ดำเนินการรายงานภายใน
ม.ค.66 

O16 สิทธิของผเูสียหายหรือ 
เหยื่ออาชญากรรม และ 
สิทธิผตูองหา  

ขอมูลสิทธิของผเูสียหายหรือเหยือ่อาชญากรรม 
และสทิธิผตูองหา ซึ่งเปนสิทธิอันชอบธรรมในการ
อำนวยความยุติธรรม  
ไดแก 
- สิทธิการไดรับการเยียวยาจากรฐัตาม
พระราชบัญญัติคาตอบแทนผเูสียหายและค่า
ทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 
- สิทธิการขอรบัการชวยเหลือประชาชนในการ
ดำเนนิคดี การปลอยตัวช่ัวคราวผูตองหาหรอื
จำเลย และการถูกละเมิด 

ผกก.ตรวจสอบ  
สอบสวน ทำข้อมูล ธร.
จัดทำข้อมลูรายงาน  
ดำเนินการรายงานภายใน
ม.ค.66 



สทิธิมนุษยชน จากกองทุนยุติธรรม 
- สิทธิของผตูองสงสัย ผตูองหา ในคดีอาญาช้ัน
สอบสวน 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

O17  แผนการใชจาย 
งบประมาณประจำป
และรายงานผลการใช
จ่ายงบประมาณ
ประจำป 

แผนการใชจายงบประมาณสถานีตำรวจประจำป 
• แผนการใชจายงบประมาณของสถานีตำรวจ ประ
จำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหลงที่
ไดรับการจัดสรร/สนบัสนุนรายงานผลการใชจ่าย
งบประมาณประจำป 
• รายงานผลการใช  จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แรก หรอื 2 ไตรมาส ของปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ( ตุลาคม 2565 –มีนาคม 2566 ) 
• มีการรายงานตอหัวหนาสถานีตำรวจ 
• ขอมูลการจัดทำรายงาน ไดแก ผลการใชจายงบ
ประมาณเปนไปตามเปาหมายเมื่อเทียบกับแผนการ
ใชจายงบประมาณ ปญหาอปุสรรค  
• เปดเผยทั้งในรปูแบบไฟล PDF และรปูแบบ 
Structured data ทีเ่ครื่องสามารถอานได 
(Machine-readable) ไดแก ขอมูล 
ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟลWord 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

O18  ขอมูลเงินกองทุน 
เพื่อการสบืสวนและ 
สอบสวนคดีอาญา  

• ขอมูลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสอบ
คดีอาญาที่สถานีตำรวจไดรับการจัดสรรและการใช
จายเงินกองทุนฯ ในรอบ 6 เดือนแรก หรอื 2 ไตร
มาส ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• เปดเผยทั้งในรปูแบบไฟล PDF และรปูแบบ 
Structured data  
ที่เครื่องสามารถอานได (Machine-readable) ได
แก ขอมูลในรปูแบบไฟล Excel หรอืไฟลWord 
• ขอมูลจัดทำตามตารางตัวอยาง สามารถปรับได
ตามความเหมาะสม 

ผกก.ตรวจสอบ  
สืบ.จัดทำข้อมลู ธร.รายงาน  
ดำเนินรายงานวันที่ 31 
มี.ค.66  



 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

O19  ประกาศตาง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจาง 
 
  

• ประกาศตางๆ เกี่ยวกบัการจัดซื้อจัดจาง ของสถานี
ตำรวจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะตอง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดแก  
ประกาศแผนการจัดซือ้จัดจาง ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 
• ขอมูลที่เผยแพรทุกรายการในรอบ 6 เดือนแรก ของป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

O20  สรปุผลการจัดซือ้
จัดจางรายเดือน 
 
  

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง (สขร.1) 
ประจำเดือน โดยมีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัด
จ้าง ไดแก งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินทีซ่ื้อ หรือจาง ราคา
กลาง วิธีการซือ้หรือจาง รายช่ือผเูสนอราคาและราคาที ่
เสนอ ผไูดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตผุลที่
คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญา หรอืขอตก
ลงในการซื้อหรอืจาง เปนตน 
• สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง จำแนกขอมูลเปนรายเดือน 
เผยแพรเปนประจำทุกเดอืน 
• ขอมูลที่เปดเผย 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 
2566  
• กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดใหระบุวา ไม
มีการจัดซื้อจัดจาง 
• เปดเผยทั้งในรปูแบบไฟล PDF และรปูแบ
[Structured data การนําทรพัยสินของราชการและ
ของบรจิาคไปใชเพื่อที่เครือ่งสามารถ อานได 
(Machine-readable) ไดแก ขอมูล ประโยชนสวนตน 
โดยอยางนอย ดังนี้ในรูปแบบไฟล Excel หรอืไฟล 
Word 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

 
 



ขอ้ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลา
ดำเนินการ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O21  หลักเกณฑก์าร
บรหิาร และพัฒนา
กำลังพล 

สถานีตำรวจนครบาล มกีารประกาศหลกัเกณฑก์าร
บรหิารและการ พฒันากำลังพล ซึ่งเป็นไปตาม 
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  
หลักเกณฑก์ารโยกย้ายกำลงัพล  
หลักเกณฑก์ารพฒันากำลงัพล  
หลักเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงาน  
หลักเกณฑก์ารให้คุณใหโ้ทษและการสร้างขวัญกำลงัใจ 
หมายเหตุ : สามารถเช่ือมโยงข้อมลูกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได ้

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.66 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การสง่เสรมิความโปร่งใส 

O22  ช่องทางการแจง้เรื่อง 
ร้องเรียนการทจุริต 
และข้อมลูเชิงสถิต ิ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจำป ี

• ช่องทางการแจง้เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ 
• ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ 
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้แก่ 
จำนวนเรื่อง เรือ่งที่ดำเนินการแล้วเสรจ็ เรือ่งที่อยูร่ะหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไมม่ีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มี
เรื่องร้องเรียน) 
• เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระบุข้อมลูในการจัดทำ ณ 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ม.ค.66 และรายงานผล
ประจำเดือนทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทจุริต 



O23  ประกาศนโยบาย
ต่อต้านการรบัสินบน 
(Anti - Bribery 
Policy) และ
นโยบายไม่รบั
ของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิด  
(No Gift Policy)  
จากการปฏิบัตหิน้าที ่

• ประกาศนโยบายการต่อต้านการรบัสินบน (Anti-
Bribery Policy) และนโยบายไมร่ับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยผู้บริหารสงูสุดของสถานีตำรวจคนปจัจบุัน และให้
เผยแพร่ฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
ควบคู่กับฉบับภาษาไทย 
• เนื้อหาของนโยบาย ประกอบด้วย 
- วัตถุประสงค์ 
- ขอบเขตใช้บังคับกับใครบ้าง 
- นิยามคำว่า สินบน หมายถึงอะไรบ้าง รวมถึงการรบั 
ของขวัญ ของกำนัล (Gift) ค่าอำนวยความสะดวก เครื่อง
แสดงไมตรจีิต การรับบรจิาค การรบัเลี้ยง และประโยชน์
ในลักษณะเดียวกัน เมือ่การเสนอ การใหห้รอืการรับที่
สามารถพจิารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าคือสินบน และ
รวมถึงการให้หรือรับกันภายหลงั (การรับของขวัญจาก
การปฏิบัตหิน้าที่ จะแตกต่างจากการรับโดยธรรมจรรยา 
ซึ่งหมายถึง การรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาล 
หรือวันสำคัญ ดั้งนั้น การรับของขวัญ ของกำนัล  
หรือสินน้ำใจ จากการปฏิบัตหิน้าที่ อาจเป็นการรบัสินบน 
นโยบายจงึต้องกำหนดให้ชัดเจน) 
-การฝ่าฝืนนโยบายจะมมีาตรการจัดการอย่างไร 
- มาตรการติดตามตรวจสอบ 
-ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
- มาตรการคุ้มครองผูร้้องเรียน/ แจ้งเบาะแส  
การรกัษาความลับ 
- ระบุวัน เดือน ปี ทีป่ระกาศ 
หมายเหตุ: แนวทางการจัดทำสามารถปรบัได้ตามความ
เหมาะสม 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.66 

O24  การมสีวนรวมของ
หัวหนาสถานีตำรวจ  

• แสดงกิจกรรมการมีสวนรวมของหัวหนาสถานีตำรวจ
คนปจจบุันในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การตอต
านการทจุริต/สินบนในหนวยงาน 
• เปนการดำเนินการของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หมายเหตุ : ขอใหหัวหนาสถานีตำรวจคนปจจุบัน มสีวน
ร่วมในการช้ีแจง เนนย้ำ ใหขอมูล การประเมินคุณธรรม

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานให้เป็น
ปจัจุบัน  



และความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity &Transparency Assessment: ITA) ของ
สถานีตำรวจ ใหเจาหนาที่ตำรวจในหนวยงาน 
ไดรับร ูรับทราบดวย 

การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต 

O25  การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริตและ
การรายงานผลการ
ดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทจุริต  

การประเมินความเสี่ยงการทจุริต 
• แสดงการประเมินความเสี่ยงการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริต และ
ประพฤติมิชอบ 
• เปนการดำเนินการของปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนงานในการใช
อำนาจและตำแหนงหนาที่ทุกสายงาน 
• การประเมินความเสี่ยงการทจุริตฯ อยางนอยตองมี
ข้อมูล ดังนี ้
- ช่ือกระบวนงาน/งาน/โครงการ 
- เกณฑในการประเมินความเสี่ยงการทจุริตฯ 
- ระบปุระเด็นความเสี่ยงการทจุริต (เหตกุารณหรือ
รูปแบบพฤติการณการทจุริตฯ) 
- ระดับของความเสี่ยงการทจุริตฯ 
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจุริตฯ 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.66 

O26  แผนพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การใหบริการและ
การรายงาน 
ผลการดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การใหบริการ 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ 
• แผนพัฒนาประสทิธิภาพการบริการ ประจำป
งบประมาณเพื่อลดอุปสรรคและพัฒนาการอำนวยความ
สะดวกในการใหบริการประชาชน (ซึ่งเปนความเสี่ยงทีจ่ะ
มีการรับคาอำนวยความสะดวกหรือเกิดการติดสินบน)    
โดยอยางนอยประกอบดวยการระบุความยุงยาก (pain 
point) อปุสรรค หรือความตองการของผขูอรับบรกิาร ผู
มีสวนไดสวนเสีย หรอืประชาชน อาจนำมาจากการรับฟงั
ความคิดเห็น หรือจากการวิเคราะห การสังเกต จาก
สภาพปญหาดังกลาว นำไปสูการดำเนินการเพือ่แกไขป
ญหาอยางไร (อธิบายถึงวิธีการ (how to) และมผีลลัพธ
ผลกระทบตอประชาชนในทางบวก 
อยางไร 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.66 



การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ 
• ผลการดำเนินการหรอืความก้าวหน้าในการดำเนินการ
ตามแผนพัฒนาประสทิธิภาพการใหบ้ริการ ที่ได้
ดำเนินการแก้ไขปญัหา อุปสรรค ตามแผนฯ ที่ได้กำหนด
ไว้ โดยแสดงผลการดำเนินการในรปูแบบ Infographic 
เพื่อเป็นการสื่อสารสร้างการรบัรู้ให้กับประชาชนให้เข้าใจ
ได้ง่ายและน่าสนใจ 

O27  คู่มือหรอืแนว
ทางการปฏิบัต ิ
ตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม  

• แสดงการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมของสถานีตำรวจ  
• ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามประมวลจริยธรรมของ 
สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ พ.ศ. 2564 (ประกาศราช
กิจจานเุบกษา วันที่ 1 กันยายน 2564)  
• การจัดทำคู่มือหรือแนวทางให้มีแนวปฏิบัตทิี่เข้าใจง่าย 
ได้แก่แสดงตัวอย่างประกอบ หรือ พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ 
(Do & Don't) ตามบทบาทภารกจิของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ  
จเรตำรวจจัดทำข้อมลู 
ธร.ดำเนินรายงานทันที
เมื่อได้รบัข้อมลู 

O28  แผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทจุริต
และประพฤติมิชอบ
ประจำปี และผลการ
ดำเนินการตามแผน
ฯ 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำป ี
• แสดงแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจำป ี
• แผนต้องได้รับอนุมัตจิากผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 
• ในการจัดทำแผนฯ ให้มกีารศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู 
ประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนฯ 
อย่างน้อย ดังนี ้
1. ความเช่ือมโยง แผนแมบ่ทรองรับยทุธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นที่ 21 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนของสำนักงานตำรวจแหง่ชาติ  
2. สถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานี 
ตำรวจ ได้แก่ข้อร้องเรียนคดีทจุริตที่เกิดข้ึน ข้อทักท้วง 
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรอื  
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแหง่ชาติ  
(สตส.) เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ  
จเรตำรวจจัดทำข้อมลู 
ธร.ดำเนินรายงานทนัที
เมื่อได้รบัข้อมลู 



3. แนวนโยบายของตอ่ต้านการรับสินบน (Anti - Bribery 
Policy) ของสถานีตำรวจ 
4. ผลการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ในปีทีผ่่านมา 
(ถ้ามี) 
5. อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
• ให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในการให้ความรู้
เกี่ยวกับดัชนี การรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไว้ในแผนฯด้วยวิธีการให้
ความรู้ อาจดำเนินการในรปูแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ เช่น 
การจัดทำสื่อหรอืเอกสารเผยแพร่ การอบรม ฯลฯ  
ผลการดำเนินการตามแผนฯ 
• รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการต่อต้าน 
การทจุริตและประพฤติมิชอบ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
2566 
• เป็นข้อมลูในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
โดยมีการรายงานถึงหัวหน้าสถานีตำรวจ 

ระบบการรักษาทรัพยส์ินของทางราชการ 

O29  การจัดการทรัพยส์ิน 
ของราชการ ของ
บรจิาคและการ
จัดเกบ็ของกลาง 
และสำนวนการ
สอบสวนคดีอาญา
และคดจีราจร 

การจัดการทรัพยส์ินของราชการและของบรจิาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพยส์ิน เพื่อปอ้งกัน 
การนำทรัพย์สินของราชการและของบริจาคไปใช้เพือ่ 
ประโยชนส์่วนตน โดยมีอย่างน้อย ดังนี ้
- จำแนกประเภททรพัย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ์ 
และของบรจิาค  
- กำหนดแนวทางควบคุม กำกบั ดูแลรกัษา ตรวจ 
นับ ตรวจสอบสภาพการใช้งานทรัพยส์ินของ 
ราชการและของบรจิาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภท 
ที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปใช้โดยมิชอบ  
- ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของสถานี 
ตำรวจเพือ่ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกจิ 
ประจำวัน 
- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบกิจ่ายทรัพยส์ินของ 
ราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัตงิาน ที่ชัดเจน 

ผกก.ตรวจสอบ  
สอบสวน.จัดทำข้อมูล 
ธร.รายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ก.พ.66 



- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพยส์ินของราชการ
และของบรจิาคได้อย่างถูกต้องการจัดเกบ็ของกลาง 
• แสดงการวางระบบการจัดเกบ็รกัษา ของกลาง ที่ยึด 
อายัดเพื่อปอ้งกันไม่ให้ถูกสบัเปลีย่น หรือไม่นำเข้าระบบ 
หรือเข้าระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับ
ผลประโยชน์ทั้งทางคดีและรับทรัพยส์ิน มีระบบควบคุมที่
เพียงพอ และเหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 
สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดจีราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเกบ็รกัษาสำนวนการสอบสวน 
คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อปอ้งกันการทจุริต 

O30  มาตรการสง่เสริม  
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน และการ
ดำเนินการตาม
มาตรการสง่เสริม  
คุณธรรมและ
ความ โปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  

แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ง  ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ของ
สถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
ได้แก่ การช้ีแจงและให้ข้อมลูเกี่ยวกบัการประเมินแก่
เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน การศึกษาและวิเคราะห์กรอบ
การประเมิน และประเด็นทีส่ถานีตำรวจต้องปรับปรุงและ
พัฒนาโดยเร่งด่วน การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการ
เตรียมความพร้อมรับการ ประเมิน การกำหนดหน้าที่ในการ
รับผิดชอบ การกำกับติดตามโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจ 
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปรง่ใสภายในหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการ/ 
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน 
สถานีตำรวจที่นำไปสู่การปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรม 
• เป็นข้อมลูในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 

ผกก.ตรวจสอบ  
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน  
ดำเนินรายงานภายใน 
ม.ค.66 และดำเนิน
รายงานทุกวันที่ 28 ของ
เดือน 

 
                                                                       พ.ต.อ.  

                                                                                                       ( ธนา มะลิงาม ) 
                                                                                                              ผกก.สน.บางยีเ่รือ                                                                                                        
 



 

               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สน.บางยีเ่รอื                        โทร ๐๒-๔๖๖๗๕๕๗-9 

ท่ี   0015.(บก.น.8)3 /-                                           วันท่ี  3 กุมภาพันธ์  2566       
เรื่อง   รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกบัตดิตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจำเดือน มกราคม 2566  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 2 /2566 ลง 4 ม.ค.66 ให้ดำเนนิขับเคลื่อนและกำกับติดตาม การ

ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธร ร ม  แ ล ะ ค ว าม โป ร่ ง ใส ใน  ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ข อ งห น่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน ม.ค.66 มี ดำเนินการดังนี ้ 

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

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

3. กำชับให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากว่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน 
IIT  เสร็จสิ้นแล้ว  

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

 
                                       จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  
                                        
                                                                         พ.ต.ท.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกลุ )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จัดทำข้อมลู   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                   ( ธนา มะลิงาม )  
                                                                                   ผกก.สน.บางยีเ่รือ 

 
 

 



 

               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สน.บางยีเ่รอื                        โทร ๐๒-๔๖๖๗๕๕๗-9 

ท่ี   0015.(บก.น.8)3 /-                                           วันท่ี  28 กุมภาพันธ์  2566       
เรื่อง   รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกบัตดิตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity &Transparency Assessment:ITA) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 2 /2566 ลง 4 ม.ค.66 ให้ดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม การ

ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธร ร ม  แ ล ะ ค ว าม โป ร่ ง ใส ใน  ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ข อ งห น่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน ก.พ.66 มี ดำเนินการดังนี ้ 

1. ดำเนินการจัดทำข้อมลูการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and   
Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 01-06,08-012 เสรจ็สมบรูณ์ และประกาศลงเว็บไซด์ แล้ว  

2. ดำเนินการปรับปรงุและเพิม่เติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามขอ้ 01-06, 08-012 เสร็จสมบูรณ์ และ
ประกาศลง เว็บไซด์แล้ว  

3. กำชับให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากว่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน 
IIT  เสร็จสิ้นแล้ว  

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

 
                                       จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  
                                        
                                                                         พ.ต.ท.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกลุ )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จัดทำข้อมลู   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                   ( ธนา มะลิงาม )  
                                                                                   ผกก.สน.บางยีเ่รือ 

 
 



 

               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สน.บางยีเ่รอื                        โทร ๐๒-๔๖๖๗๕๕๗-9 

ท่ี   0015.(บก.น.8)3 /-                                           วันท่ี  28 มีนาคม  2566       
เรื่อง   รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกบัตดิตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)ประจำเดือน มีนาคม 2566  
เรียน ผกก. สน.บางยี่เรือ  

 
ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางยี่เรือ ที่ 2 /2566 ลง 4 ม.ค.66 ให้ดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม การ

ป ร ะ เมิ น คุ ณ ธร ร ม  แ ล ะ ค ว าม โป ร่ ง ใส ใน  ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ข อ งห น่ ว ย ง าน ภ าค รั ฐ  ( Integrity & 
Transparency  Assessment : ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางยี่เรือ 
ทราบนั้น ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน มี.ค.66 มี ดำเนินการดังนี ้ 

1. ดำเนินการจัดทำข้อมลูการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and   
Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 01-013,018-027 เสรจ็สมบรูณ์ และประกาศลงเว็บไซด์ แล้ว  

2. ดำเนินการปรับปรงุและเพิม่เติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามขอ้ 01-013,018-027 เสรจ็สมบรูณ์ และ
ประกาศลง เว็บไซด์แล้ว  

3. กำชับให้เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานใน สน.บางยี่เรือ ระยะเวลากว่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน 
IIT  เสร็จสิ้นแล้ว  

4. กำชับเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัตงิาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ 
ประเมิน  แบบ EIT ต่อเนือ่ง  

 
                                       จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ  
                                        
                                                                         พ.ต.ท.  
                                                                                 ( เดชชนะ วรวงศ์สกลุ )   
                                                                                   สว.อก.สน.บางยี่เรือ  
              
                      -ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่เร่ง
จัดทำข้อมลู   
                                                                         พ.ต.อ.  
                                                                                   ( ธนา มะลิงาม )  
                                                                                   ผกก.สน.บางยีเ่รือ 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ปีงบประมาณ 2566  
 

 



 

 

 

 

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ตามที่ได้กำหนดมาตรการ / กิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังต่อไปนี้  1. สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรอื ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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)  ดงันี ้
      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 สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      8.  พันตำรวจตรีสมศักดิ์ รัตโนโดม                                               เป็นกรรมการ 
           สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      9.  พันตำรวจโทเดชชนะ วรวงศ์สกลุ                                            เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
             สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               



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

                                   ( ธนา มะลิงาม ) 
                                    ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ได้จัดการประชุมช้ีแจงและให้ข้อมูล การประเมินคุณธรรม
และความโปร่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
สถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ   รายละเอียดดัง 

 

รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกบัติดตาม  การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 
 

ครั้งท่ี 1 /2566 เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2  สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
       ๑.  พันตำรวจเอกธนา  มะลิงาม                                                เป็นประธาน 
            ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ                                                                                                                                                                              
      ๒.  พันตำรวจโทชัย    โอธนบุณยา                                              เปน็กรรมการ 
            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 สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      8.  พันตำรวจตรีสมศักดิ์ รัตโนโดม                                               เป็นกรรมการ 
           สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      9.  พันตำรวจโทเดชชนะ วรวงศ์สกลุ                                            เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
             สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ                                                                                               
      10. สิบตำรวจเอกจักรกฤษณ์ วิไลวรรณ์                                         เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
              ผู้บังคับหมู่ งานสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรอื                                                                                               
ผู้ไม่มาประชุม – 
 



เริ่มประชมุเวลา 10.30 น.  
 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1. เรื่องทีป่ระธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ  

ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมกา รป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  มอบหมายให้สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ในการขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) โดยเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานงาน ป.ป.ช. ไดรวม
กับสำนักงานตำรวจแหงชาติแสดงเจตนารมณการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ลงสู “สถานีตำรวจนครบาล” ทั้ง 
88 แหง และจะมีการขยายผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เปนตนไป เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต ในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ เห็นชอบและรับดำเนินการตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานสถานี
ตำรวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้กากับการสถานีตำรวจนคร
บาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล และให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการ
ประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ที่
ประชุมรับทราบ  

 
วาระที่ 2. เรื่องรบัรองรายงานการประชุม   
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่  3 กมุภาพนัธ์  2566 ให้ทีป่ระชุมรับรอง  มติ ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 
วาระที่ 3. เรื่องสบืเนือ่ง (ถ้ามี)  
 - ไม่ม ี 
 
วาระที่ 4. เรื่องเพื่อทราบ  
 -แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกบัติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ของสถานีตำรวจนคร
บาลบางยี่เรือ  
 - มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ 5. เรื่องเพื่อพิจารณา  



 - วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 2566  
 - กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่กำหนด และ
เป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 - ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลปรบัปรุงแก้ไขหน่วยงานหรอืการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมี
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน   
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรอื กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 กองบัญชาการ ตำรวจ
นครบาล ทำหน้าที่ดำเนินการและข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนด   
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 -ไมม่ี  
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.  

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

                                                   ผู้จดรายงานการประชุม   
                        

                                                               พ.ต.อ.    
                                                                                                       ( ธนา มะลิงาม ) 

                                                                                                             ผกก.สน.บางยี่เรือ 
                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



รูปถ่ายการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม  การประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ 

ครั้งท่ี 1 /2566 
เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2  สถานีตำรวจนครบาลบางยีเ่รือ 
 

 
 

 
                        

                                                                      พ.ต.อ.    
                                                                                                       ( ธนา มะลิงาม ) 

                                                                                                             ผกก.สน.บางยี่เรือ 
                                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 



รายละเอียดดังนี ้ 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การกำกับ/ติดตามผล 

1) การปฏิบัติหน้าที่  -กำชับให้ข้าราชการตำรวจประเมิน 
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายใน  
-จำนวนผู้ประเมินผ่านขั้นต่ำ อยู่ 
ระหว่างรอผลประเมิน แบบ วัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน เพื่อ
กำหนดแนวทาง 

1. ข้าราชการ
ตำรวจทุกนาย
ประเมิน  
2. งาน
อำนวยการ 
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.66  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ  
สถานีตำรวจ  
นครบาลบางยี่เรือ  
ทุกวันที่ 28 ของ  
แต่ละเดือน 

2) การใช้งบประมาณ ” ” ” ” 

3) การใช้อำนาจ ” ” ” ” 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ” ” ” ” 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ” ” ” ” 

6) คุณภาพการดำเนินงาน  -กำชับให้ข้าราชการตำรวจประเมิน 
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายใน  
-จำนวนผู้ประเมินผ่านขั้นต่ำ อยู่ 
ระหว่างรอผลประเมิน แบบวัด การรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อ
กำหนดแนวทาง 

1. ข้าราชการ
ตำรวจทุกนาย
ประเมิน  
2. งาน
อำนวยการ 
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.65  
เป็นต้นไป 

ระหว่างรอผลประเมิน
แบบวัดการรับรู้ของผู้ 

มีส่วนได้ส่วนเสยี
ภายในเพื่อกำหนด

แนวทาง 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ” ” ” ” 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน ” ” ” ” 

9) การเปิดเผยข้อมูล  แต่ละสายงานดำเนินงานตามปฏิทิน 
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายอำนวยการ 

รวบรวม 

” ลงข้อมูลเรียบร้อย 

ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็น
ปัจจุบัน 

10) การป้องกันการทุจริต ” ” ” ” 

 

 


