
 

 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ตามท่ี ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไดร่้วมกบัส านกังานต ารวจ

แห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในฐานะหน่วยงานในสังกดั

ของกองบญัชาการต ารวจนครบาล ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงมีภารกิจในการบริการประชาชนในเขตพื้นท่ี เพื่อ

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงบทบาทและความส าคญัของการบริหารราชการของสถานีต ารวจนครบาล และเกิดกลไกการมีส่วน

ร่วมและการป้องกนัการทุจริตในการบริหารราชการในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ควบคู่ไปกบัการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานี

ต ารวจนครบาล จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการพฒันาระบบการบริหารราชการ การใหบ้ริการ ใหมี้คุณธรรม

และความโปร่งใส 

สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ไดด้ าเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนคร

บาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดงัน้ี 

๑. การช้ีแจงและให้ข้อมูลเกีย่วกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวจึ้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ของสถานี

ต ารวจนครบาล ตามค าสั่ง สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ท่ี ๑/๒๕๖๕ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการใน

การขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ลงวนัท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

  



 

 

 

ค าส่ัง สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ที่ ๑/๒๕๖๕ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ 

ตามท่ีประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายใหส้านกัประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :I TA) ลงสู่ “สถานีต ารวจนคร
บาล” เพื่อใหเ้กิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกนัการทุจริต ในเชิงพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งเป็นรูปธรรม
ท่ีชดัเจน ทั้งน้ี สานกังานต ารวจแห่งชาติ ไดเ้ห็นชอบและรับด าเนินการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอโดยผูบ้ญัชาการ ต ารวจแห่งชาติ ไดม้อบหมายใหก้องบญัชาการต ารวจนครบาล 
ก าหนดผูท่ี้รับผิดชอบท่ีชดัเจน ในการเป็นศูนยก์ลางในการประสานงานสถานีต ารวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและ
ก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง มอบหมายใหผู้ก้ากบัการสถานีต ารวจนครบาล รับนโยบายในการขบัเคล่ือนการ
ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : 
ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล และใหมี้การก าหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินท่ีชดัเจนทั้งในดา้นของกระบวนการ
ประเมิน และ กระบวนการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการประชาชนนั้น 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวจึ้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี
ต ารวจนครบาล ดงัน้ี 

๑. ผูก้  ากบัการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองผูก้  ากบัการป้องกนัปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เป็นกรรมการ 
๓. รองผูก้  ากบัการจราจร สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เป็นกรรมการ 
๔. รองผูก้  ากบัการสืบสวน สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เป็นกรรมการ 
๕. รองผูก้  ากบัการสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เป็นกรรมการ 
๖. สารวตัรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ เป็นเลขานุการ 

 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

- วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

- ก ากบัดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเ้ป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาท่ีก าหนดและ 
เป็นไปตามหลกัการทางวิชาการไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
.../ผลกัดนัใหส้ถานีต ารวจนครบาล 



 ผลกัดนัใหส้ถานีต ารวจนครบาลปรับปรุงแกไ้ขหน่วยงานหรือการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดคุณธรรมมี
ความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตในทุกสายงาน 

- มอบหมายเจา้หนา้ท่ีของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล ๖ 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล ท าหนา้ท่ีด าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 

- สารวตัรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญรวบรวมผลการปฏิบติัพร้อมภาพถ่ายรายงานใหผู้ ้

ก ากบัการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ทราบตามก าหนด 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนเสร็จส้ินภารกิจ 

สั่ง ณ วนัท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

พ.ต.อ.      

   

                                           ( ปณชยั ตนัอารีย ์)   

ผกก.สน.ประชาส าราญ   

  



 

๒. การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญต้อง

ปรับปรุงและพฒันาโดยเร่งด่วน 

สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญไดด้ าเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานี

ต ารวจนครบาลตอ้งปรับปรุงและพฒันาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดงัน้ี 
ตวัช้ีวดัการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาโดยเร่งด่วน 
แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายใน 

๑) การปฏิบติัหนา้ท่ี ๑. มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบติังานหรือ
ด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด และจะตอ้งเป็นไป
อยา่งเท่าเทียมกนัไม่วา่จะเป็นผูม้าติดต่อทัว่ไป
หรือผูม้าติดต่อท่ีรู้จกักนัเป็นการส่วนตวั 

๒. การปฏิบติังานอยา่งมุ่งมัน่ เตม็ความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบต่องานในหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ ในฐานะเจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งมี
คุณธรรม 

๓. พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืน ๆของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน 
แลกกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีและในกรณีช่วง
เทศกาลหรือวารส าคญัต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ กรณีการให้
เงินทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อ
บุคคลภายนอกซ่ึงถือเป็นความเส่ียงท่ีอาจจะ
ก่อใหเ้กิดการรับสินบน 

๒) การใชง้บประมาณ ๑. การจดัท าแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่อยา่งโปร่งใส ไปจนถึงลกัษณะ
การใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานอยา่ง
คุม้ค่า เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพอ้ง รวมถึงการ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเร่ืองต่าง ๆ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจะดซ้ือจดั
จา้งและการตรวจรับพสัดุ 

๒. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรภายในมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได ้

 

  



 
ตวัช้ีวดัการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาโดยเร่งด่วน 

๓) การใชอ้ านาจ ๑. การมอบหมายงาน การประเมินผลการ
ปฏิบติังานการคดัเลือกบุคลากรเพื่อใหสิ้ทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปอยา่งเป็น
ธรรมและไม่เลือกปฏิบติั 

๒. การใชอ้ านาจสั่งการใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาท าใน
ธุระส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชาหรือท าในส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้ง 

๓. การประเมินเก่ียวกบักระบวนการบริหารงาน
บุคคล ท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผูมี้อ านาจ 
การซ้ือขายต าแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์
ใหก้ลุ่มหรือพวกพอ้ง 

๔) การใชท้รัพยสิ์นของราชการ ๑. การน าทรัพยสิ์นของราชการของหน่วยงานไป
เป็นของตนเองหรือน าไปใหผู้อ่ื้น 

๒. การขอยมืทรัพยสิ์นของราชการ ทั้งการยมืโดย
บุคลากรภายใน และการยมืโดบุคคลภายนอก
หน่วยงาน ซ่ึง จะตอ้งมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตท่ีชดัเจนและสะดวก 

๓. จดัท าแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์น
ของราชการท่ีถูกตอ้ง เพื่อเผยแพร่ใหบุ้คลากร
ภายในไดรั้บทราบและน าไปปฏิบติั รวมไปถึง
หน่วยงานจะตอ้งมีการก ากบัดูแลและ
ตรวจสอบการใชท้รัพยสิ์นของราชการของ
หน่วยงาน 

๕) การแกไ้ขปัญหาการทุจริต ๑. การต่อตา้นการทุจริตอยา่งจริงจงั โดยจะตอ้ง
ทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั
การทุจริตใหมี้ประสิทธิภาพ 

๒. จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนัแลปราบปราม
การทุจริตเพื่อใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาการ
ทุจริตไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการ
ประเมินเก่ียวกบัประสิทธิภาพการแกไ้ข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะตอ้งท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 

๓. สร้างความเช่ือมัน่ใหบุ้คลากรภายใน ในการ
ร้องเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายใหน่วยงาน
ดว้ย 

๔. สร้างกระบวนการเฝ้าระวงั ตรวจสอบการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกนัการทุจริต 

 

  



 

 

ตวัช้ีวดัการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาโดยเร่งด่วน 
แบบวดัการรับรู้ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภายนอก 
๖) คุณภาพการด าเนินงาน ๑. การรับรู้ของผูม้ารับบริการ ต่อคุณภาพการ

ด าเนินงานในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี โดยยดึหลกัตาม
มาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
อยา่งเคร่งครัด และจะตอ้งเป็นไปอยา่งเท่า
เทียมกนัไม่เลือกปฏิบติั 

๒. การใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการใหบ้ริการ
ของหน่วยงานแก่รับบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งตรงไปตรงมา ไม่
ปิดบงัหรือบิดเบือนขอ้มูล ซ่ึงสะทอ้นถึงการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีคุณธรรม 

๓. การถูกเจา้หนา้ท่ีเรียกรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืนๆ เพื่อแลกกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ย 

๔. การบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม 
ท่ีจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลกั ไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ใหก้บับุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง 

๗) ประสิทธิภาพการส่ือสาร ๑. การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานในเร่ืองต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย 
สามารถเขา้ถึงไดง้่ายและไม่ซบัซอ้น โดย
ขอ้มูลท่ีเผยแพร่จะตอ้งครบถว้นและเป็น
ปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและขอ้มูลท่ีสาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจดัใหมี้ช่องทางให้
ผูรั้บบริการ ผูม้าติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกบัการด าเนินงาน/การใหบ้ริการ และมี
การช้ีแจงในกรณีท่ีมีขอ้กงัวลสงสัยไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

๒. การจดัใหมี้ช่องทางใหผู้ม้าติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน
ดว้ย ซ่ึงสะทอ้นถึงการส่ือสารกบัผูรั้บบริการผู ้
มาติดต่อ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๘) การปรับปรุงระบบการท างาน ๑. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานใหดี้ยิ่งข้ึน รวมไปถึงการ
น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงานเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

๒. การเปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการหรือผูม้าติดต่อ 
เขา้มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ดว้ย 

๓. การใหค้วามส าคญักบัการปรับปรุงการ
ด าเนินงานใหมี้ความโปร่งใสมากข้ึน 



 

ตวัช้ีวดัการประเมิน ITA ประเด็นท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาโดยเร่งด่วน 
แบบตรวจการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 
๙) การเปิดเผยขอ้มูล                 การเผยแพร่ขอ้มลูบนเวบ็ไซตข์องสถานี

ต ารวจนครบาลประชาส าราญ ใหส้าธารณชนไดรั้บ
ทราบใน ๕ ประเด็น ไดแ้ก่ 

๑. ขอ้มูลพื้นฐาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลพื้นฐาน ข่าว
ประชาสัมพนัธ์และการปฏิสัมพนัธ์ขอ้มูล 

๒. การบริหารงาน ไดแ้ก่ แผนด าเนินงาน การ
ปฏิบติังานและการใหบ้ริการ 

๓. การบริหารเงินงบประมาณ ไดแ้ก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจดัซ้ือจดัจา้ง
หรือการจดัหาพสัดุ 

๔. การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล ไดแ้ก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลกัเกณฑก์ารบริหารและพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

๕. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ไดแ้ก่ 
การจดัการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต และการ
เปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการ
เผยแพร่ขอ้มูลในประเด็นขา้งตน้ แสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

๑๐) การป้องกนัการทุจริต ๑. การด าเนินการเพื่อป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ 
เจตจ านงสุจริตของผูบ้ริหาร การประเมินความ
เส่ียงเพื่อการป้องกนัการทุจริต การเสริมสร้าง
วฒันธรรมองคก์ร และแผนปฏิบติัการป้องกนั
การทุจริต 

๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกนัการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ขอ้มูล
ในประเด็นขา้งตน้แสดงถึงการใหค้วามส าคญั
ต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจดัท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการก ากบัติดตามการน าไปสู่
การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 

พ.ต.อ.      

  

( ปณชยั ตนัอารีย ์)   

ผกก.สน.ประชาส าราญ   



 

 

๓. การก าหนดมาตรการ/กจิกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานตี ารวจนครบาล

ประชาส าราญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญไดด้ าเนินการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดดงัน้ี 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากบั/ติดตามผล 

๑) การปฏิบติัหนา้ท่ี ๑. การจดัท าแผนยทุธศาสตร์
สถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ เพื่อให ้
เจา้หนา้ท่ีต ารวจในสังกดัไดท้ราบ
ทิศทางและกรอบแนวทางในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี โดยตั้งคณะท างาน
จดัท ายทุธศาสตร์สถานีต ารวจ
นครประชาส าราญ มีผูก้  ากบัการ 
เป็นหวัหนา้คณะท างานรองผู ้
ก ากบัการ(หวัหนา้งาน) ทุกสาย
งาน เป็นคณะท างาน รวบรวม
และจดัท าแผนใหส้อดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ส านกังานต ารวจ
แห่งชาติ 

๑.คณะท างานยทุธศาตร์
สถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ 
๒. งานอ านวยการประกาศ
แผนและเผยแพร่ให้
ขา้ราชการต ารวจในสังกดั
รับทราบ 
๓. ผูก้  ากบัการ ประเมิน และ
ติดตามผล 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้ต่อผู ้
ก ากบัการสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญทุก ๓ 
เดือน 

๒. การจดัท าแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปีก าหนดโครงการ 
กิจกรรม หรือการด าเนินงาน ให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์สถานี
ต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

๑.ผูก้  ากบัการ 
๒.รองผูก้  ากบัการ (หวัหนา้
งาน) 
๓.งานอ านวยการรวบรวม 
ประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหร้องผูก้  ากบัการ (หวัหนา้
งาน)ก ากบัติดตามดูแลการ
ด าเนินการในสายงานตนเอง
ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติั
แผนปฏิบติัราชการ 
ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้ต่อผู ้
ก ากบัการ 
สถานีต ารวจนครบาล
ประชาส าราญ ทุก ๓ เดือน 



 ๓.รวบรวมระเบียบค าสั่ง ขอ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ใหข้า้ราชการ
ต ารวจในสังกดัยดึเป็นแนวทางใน
การปฏิบติัหนา้ท่ี 

๑. หวัหนา้แต่ละสายงาน 
รวบรวมจดัท าขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัตามสายงาน 
๒. งานอ านวยการรวบรวม 
ประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้ต่อผู ้
ก ากบัการสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญทุก ๓ 
เดือน หรือเม่ือการเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลง 

๔.การจดัท ารวบรวม คู่มือ
ปฏิบติังานใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีแต่ละ
สายงาน แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้ยา่ง
เคร่งครัด และเผยแพร่ ในรูปแบบ 
พนัธสัญญา แก่ประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ ในสถานท่ีเห็นได้
เด่นชดั 

๑. หวัหนา้แต่ละสายงาน 
รวบรวมขอ้มูล เสนอ ผูก้  ากบั
การ อนุมติัสั่งการ 
๒. งานอ านวยการรวบรวม
สรุปผล จดัท าประกาศหรือ
ค าสั่ง 
๓. ผูก้  ากบัการประเมิน และ
ติดตามผล 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้ต่อผู ้
ก ากบัการสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญทุก ๓ 
เดือน 

๕. การฝึกอบรมปฏิบติังานแก่
เจา้หนา้ท่ี ใหมี้ความสามารถ และ
มีความรับผิดชอบต่องานใน
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ในฐานะ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐอยา่งมีคุณธรรม 
๒.๑ การฝึกประจ าสัปดาห ์
๒.๒ การฝึกอบรมอ่ืนๆใน
ลกัษณะเพิ่มความสามารถ 
๒.๓ การอบรมในลกัษณะปลูกฝัง
คุณธรรมในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
๒.๔ การซอ้มแผนเผชิญเหตุ 

๑. หวัหนา้แต่ละสายงาน 
ก าหนดกิจกรรมเสนอผกก.
สน.ประชาส าราญอนุมติัสั่ง
การ 
๒. งานอ านวยการรวบรวม
ผลด าเนินการ 
๓.ผกก. ก ากบัประเมินและ
ติดตามผล 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้ต่อผู ้
ก ากบัการสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญทุก ๓ 
เดือน 

๖. รณรงค ์ใหค้วามรู้สร้างธรรม 
ภิบาลคุณธรรมในการปฏิบติั
หนา้ท่ี และสร้างความตระหนกั
ถึงการงดใหง้ดรับส่ิงตอบแทน 
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือละเวน้
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

ผกก.สน.ประชาส าราญ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้ต่อผู ้
ก ากบัการสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญทุก ๓ 
เดือน 

 

  



มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากบั/ติดตามผล 

๒) การใชง้บประมาณ ๑. การจดัทใชจ่้ายงบประมาณ
ประจ าปีมีการก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ และรายงานผล
การใชจ่้ายงบประมาณโดย
เผยแพร่ขอ้มูลอยา่งโปร่งใส 
คุม้ค่า เป็นไปตามวตัถุประสงค ์
และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพอ้ง 

๑.สารวตัรอ านวยการ 
๒.เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
ก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณและ
รายงานผลการต่อผู ้
ก ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล
ประชาส าราญ ทุก ๖ 
เดือน 

๒. ก าหนดมาตรการควบคุมการ
เบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในใน
เร่ืองต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ 

๑. สารวตัรอ านวยการและ
เจา้หนา้ท่ีการเงินก าหนด
มาตรการเสนอต่อผูก้  ากบั 
การลงนามพิจารณาสั่งการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานผลการเบิกจ่าย
ดงักล่าวต่อผูก้  ากบั
การสถานีต ารวจทุก
เดือน 

๓.การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
หรือแผนการจดัหาพสัดุ มีการ
ก ากบัติดตาม สรุปผลการ
ด าเนินการก าหนดมาตรการ
ควบคุม และเผยแพร่ขอ้มูล
ดงักล่าว ตลอดจนประกาศต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง อยา่งโปร่งใส 

๑. สารวตัรอ านวยการ 
๒. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
สรุปผลการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อผูก้  ากบั
การสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญทุก
เดือน และรวบรวมผล
เม่ือครบปีงบประมาณ 
 

๔. เผยแพร่ขอ้มูลเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองไดอ้ยา่ง
โปร่งใส 

๑. สารวตัรอ านวยการ 
๒. เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
๓. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
สรุปผลการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อผูก้  ากบั
การ 
สถานีต ารวจนครบาล
ประชาส าราญทุก
เดือน 

๓) การใชอ้ านาจ ๑.ประกาศนโยบายการบริหาร
ก าลงัพลสถานีต ารวจนครบาล
ประชาส าราญ ใหข้า้ราชการใน
สังกดัไดท้ราบโดยทัว่กนัถึง (๑) 
นโยบายดา้นการบริหารก าลงั 

๑.ผกก.สน.ประชาส าราญ 
๒.สารวตัรอ านวยการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
สรุปผลการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อผูก้  ากบั
การสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญ ๓ 
เดือน 



พล ไดแ้ก่ การมอบหมายหนา้ท่ี 
การโยกยา้ย การประเมินผล การ
พิจารณาความดีความชอบ  
(๒) นโยบายดา้นการพฒันาก าลงั
พล ไดแ้ก่ การริเร่ิมแนวทางการ
พฒันาก าลงัในแต่ละสายงาน 
๒. รวบรวมระเบียบค าสั่ง ขอ้
กฎหมายหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
การการบริหารและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ ใหข้า้ราชการ
ต ารวจในสังกดัรับทราบและ
ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติั 

๑. สารวตัรอ านวยการ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล
ประชาส าราญเม่ือ
ด าเนินการเสร็จส้ิน
แลว้ 

๓. ก าาหนดกิจกรรม การ
ด าเนินการในทุกสายงานเพื่อ
ขบัเคล่ือนนโยบายการบริหาร
ก าลงัพลสถานีต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญท่ีไวว้าง 

๑. รองผูก้  ากบั (หวัหนา้งาน) 
ด าเนินการ 
๒. สารวตัรอ านวยการ
รวบรวมผลการด าเนินการ
จดัท ารายงานสรุป 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
สรุปผลการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อผูก้  ากบั
การสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญ ๓ 
เดือน 

๔. ก าหนดช่องทางร้องเรียนและ
มาตรการ กรณี ผูบ้งัคบับญัชาการ
ใชอ้ านาจสั่งการให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท านธุระส่วนตวั
ของผูบ้งัคบับญัชาหรือท าในส่ิงท่ี
ไม่ถูกตอ้ง 

๑. สารวตัรอ านวยการ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
สรุปผลการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อผูก้  ากบั
การสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญ ๓ 
เดือน 

๔) การใชท้รัพยสิ์น
ของราชการ 

จดัท าแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ใชท้รัพยสิ์นของราชการท่ีถกูตอ้ง 
เพื่อเผยแพร่ใหบุ้คคลากรภายใน
ไดรั้บทราบและน าไปปฏิบติั รวม
ไปถึงหน่วยงานจะตอ้งมีการ
ก ากบัดูแลตรวจสอบการใช้
ทรัพยสิ์นของราชการของ
หน่วยงาน 

๑. ผูก้  ากบัการ 
๒. สารวตัร 
๓. เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
สรุปผลการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อผูก้  ากบั
การสถานีต ารวจนคร
บาลประชาส าราญ ๓ 
เดือน 

 

  



 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากบั/ติดตามผล 

๕) การแกไ้ขปัญหา
การทุจริต 

๑. การประเมินความเส่ียงของการ
ด าเนินงานท่ีอาจก่อใหเ้กิดการ
ทุจริต หรือการขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในทกุสาย
งาย และก าหนดการด าเนินการ
เพื่อจดัการความเส่ียงการทจุริต 

๑. รองผูก้  ากบัการ (หวัหนา้
งาน) ประเมินความเส่ียงการ
ทุจริตและด าเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
จดัการความเส่ียงนั้น 
๒. สารวตัรอ านวยการ
รวบรวมผลการด าเนินการ 
๓.ผูก้  ากบัการ ก ากบั ควบคุม 
ดูแล 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 

๒. จดัท าแผนงานดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้
เกิดการแกไ้ขปัญหาการทุจริตได้
อยา่งเป็นรูปธรรม มีการก ากบั
ติดตามแสดงความกา้วหนา้ใน
การด าเนินการในทุกสายงาน 

๑. รองผูก้  ากบัการ (หวัหนา้
งาน) จดัท าแผนของแต่ละ
สายงาน 
๒. สารวตัรอ านวยการ
รวบรวมออกแผนใน
ภาพรวม และรวบรวมผลการ
ด าเนินการ 
๓. ผูก้  ากบัการ ก ากบั 
ควบคุม ดูแล 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 

๓. ด าเนินมาตรการหรือกิจกรรม
ในการเสริมสร้างวฒันธรรม
องคก์รใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจใน
หน่วยงาน มีทศันคติ ค่านิยมใน
การปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต 
สร้างความเช่ือมัน่ใหบุ้คลากร
ภายใน ในการร้องเรียน เม่ือพบ
เห็นการทุจริตภายใน 

๑. ผูก้  ากบัการด าเนินการ
มาตการหรือกิจกรรม ใหแ้ก่ 
ขา้ราชการต ารวจในสังกดั 
๒.รองผูก้  ากบัการ (หวัหนา้
งาน) ด าเนินการมาตการหรือ
กิจกรรม ใหแ้ก่ 
ขา้ราชการต ารวจในสายงาน 
๓. สารวตัรอ านวยการ
รวบรวมผลด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 
 

๔. สร้างกระบวนการเฝ้าระวงั
ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจาก
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อ

๑. สารวตัรอ านวยการจดัท า
แนวทางจดัการเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต และจดัท า 
ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียน
การทุจริตรวบรวมผลเสนอ
ใหผู้ก้  ากบัการรับทราบ เพื่อ

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 



ป้องกนัการทุจริต ไดแ้ก่ (๑) การ
จดัท าแนวปฏิบติัการจดัการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริต แสดงคูมื่อ
แนวทางการด าเนินการต่อเร่ือง 
ร้องเรียน (๒)จดัช่องทางแจง้เร่ือง
ร้องเรียกการทุจริต 

ตรวจสอบ และวางมาตรการ
ป้องกนัต่อไป 
๒. ผูก้  ากบัการ ควบคุม 
ก ากบั ดูแล 

 

๖) คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

๑. จดัท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ใหบ้ริการ (ของประชาชนผูม้ารับ
บริการ) โดยแยกประเภทงาน
ใหบ้ริการ มีขั้นตอนการให้บริการ 
แผนผงั/แผนภูมิการใหบ้ริการ 
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ
ครบถว้นทุกสายงาน ตลอดจน
เผยแพร่ติดประการในรูปแบบส่ือ
ส่ิงพิมพไ์ว ้ณ จุดบริการหรือจุด
ติดต่อราชการ รวมถึงช่องทางส่ือ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ ของสถานี
ต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

๑. รอง ผกก. ทุกสานงาน 
จดัท าขอ้มูลคู่มือการ
ใหบ้ริการของแต่ละสายงาน 
๒. สารวตัรอ านวยการ
รวบรวมและจดัท าส่ือ
ส่ิงพิมพติ์ดประการและ
เผยแพร่ 
๓. ผูก้  ากบัการ ควบคุม 
ก ากบั ดูแล 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 
 

๒. ด าเนินมาตการหรือกิจกรรม
ปลูกฝังใหข้า้ราชการต ารวจเห็น
ถึงความส าคญัของผูม้าติดตอ่
ราชการโดยยดึหลกัตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนอยา่งเคร่งครัด เท่าเทียม
กนัไม่เลือกปฏิบติัไม่บิดเบือน
ขอ้มูลไม่มีพฤติกรรมเรียกรับเงิน 
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนฯ 
เพื่อแลกกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี และ
ค านึงถึงประโยชน์ของ 
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลกั 
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ใหก้บั
บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง 

๑. ผูก้  ากบัการด าเนิน
มาตรการหรือกิจกรรมใน
ภาพรวม 
๒. รองผูก้  ากบัการ (หวัหนา้
งาน) ด าเนินมาตรการหรือ
กิจกรรมภายในสายงาน
ตนเอง 
๓. สารวตัรอ านวยการ
รวบรวมผลการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 
 

 

  



มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากบั/ติดตามผล 

๗)  ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 

๑. การเผยแพร่ขอ้มูลของ
หน่วยงานในเร่ืองต่างๆ ต่อ
สาธารณชน ผา่นทางช่องทางท่ี
หลากหลาย เช่นเฟซบุ๊กเวบ็ไซด์
สามารถเขา้ถึงไดง้่าย และไม่
ซบัซอ้น โดยขอ้มูลท่ีเผยแพร่
จะตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและ
ขอ้มูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ 

๑. เจา้หนา้ท่ีไอที หรือแอด
มินเฟซบุ๊กหรือแอดมิน
เวบ็ไซต ์ประชาสัมพนัธ์ 
ข่าวสารให ้รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบนั 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 
 

๒. การจดัใหมี้ช่องทางใหผู้ม้า
ติดต่อสามารถ ร้องเรียนการทุจริต
ของเจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานดว้ย 
ซ่ึงสะทอ้นถึงการส่ือสารกบั
ผูรั้บบริการผูม้าติดต่อ หรือผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑. สารวตัรอ านวยการจดั
ช่องทางร้องเรียนการทุจริต
ข้ึนมาโดยเฉพาะรวบรวมผล
เสนอใหผู้ก้  ากบัการรับทราบ 
เพื่อตรวจสอบ และวาง
มาตรการป้องกนัต่อไป 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 
 
 

๘) การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

๑. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
ด าเนินงาน จดัท าช่องทาง E-
Serviceรวบ รวม ช่องทางการ
ใหบ้ริการออนไลน์ ตามท่ี
ส านกังานต ารวจแห่งชาติได้
พฒันาระบบไว ้ในเวบ็ไซตส์ถานี
ต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

๑. เจา้หนา้ท่ีไอที หรือแอด
มินเวบ็ไซต ์

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก ๓ 
เดือน 
 

๒. การเปิดโอกาสใหผู้รั้บบริการ
หรือผูม้าติดต่อ เขา้มามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพฒันาการ
ด าเนินงานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการดว้ย โดยจดัท า
ช่องทาง Q&A และช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น ผา่นทางเวป็ไซด์ 
สถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ โดยน าความเห็นคิดมา

๑. เจา้หนา้ท่ีไอทีหรือแอดมิน
เวบ็ไซต ์จดัท าช่องทาง 
๒. สารวตัรอ านวยการ
รวบรวมขอ้มูลรายงนใหผู้ ้
ก ากบัการทราบเพื่อปรับปรุง
พฒันาต่อไป 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ โดย
ทนัที 
 



ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความ
โปร่งใสและดียิง่ข้ึน 

 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผูรั้บผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การก ากบั/ติดตามผล 

๙) การเปิดเผยขอ้มูล เผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์อง
สถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ ตามปฏิทินกิจกรรม ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผกก.สน.ประชาส าราญ และ 
คณะกรรมการด าเนินการใน
การขบัเคล่ือน ITA สน.
ประชาส าราญ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก
เดือน 
 

๑๐) การป้องกนัการ
ทุจริต 

เผยแพร่ขอ้มูลบนเวบ็ไซตข์อง
สถานีต ารวจนครบาลประชา
ส าราญ ตามปฏิทินกิจกรรม ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

ผกก.สน.ประชาส าราญ และ 
คณะกรรมการด าเนินการใน
การขบัเคล่ือน ITA สน.
ประชาส าราญ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  
เป็นตน้ไป 

ใหส้ารวตัรอ านวยการ
รายงานความคืบหนา้
ต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจนครบาล 
ประชาส าราญ ทุก
เดือน 
 

 

 

 

พ.ต.อ.      

( ปณชยั ตนัอารีย ์)   

ผกก.สน.ประชาส าราญ   

 

  



๓.๑ ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจ

นครบาลประชาส าราญ เม่ือวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ หอ้ประชุม สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

  



 

 

รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

 

คร้ังท่ี  ๑ /๒๕๖๕ 

เม่ือวนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

ณ หอ้งประชุม สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

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

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

๑. พ.ต.อ.ปณชยั ตนัอารีย ์     ประธานกรรมการ 

ผกก.สน.ประชาส าราญ  

๒.พ.ต.ท.วชิรปกรณ์ สมุทรศิริ     กรรมการ 

รอง ผกก.ป.สน.ประชาส าราญ  

๓.พ.ต.ท.วสันต ์ค าชะนาม     กรรมการ 

รอง ผกก.สส.สน.ประชาส าราญ 

๔. พ.ต.ท.กิจธนาพฒัน ์หนูด า     กรรมการ 

รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชาส าราญ  

๕. พ.ต.ต.สนธิกานต ์พุ่มพนัธ์ุ     กรรมการ 

สว.จร.สน.ประชาส าราญ    

๖.พ.ต.ต.มนตรี  ตรีทองนวล      กรรมการ 

สว.สส.สน.ประชาส าราญ 

๗.พ.ต.ท.สุด อุ่นไทย      กรรมการ 

สวป.สน.ประชาส าราญ 

๘.พ.ต.ต.ชาติธนู นวลพรม      กรรมการ 

สวป.สน.ประชาส าราญ 

๙. พ.ต.ต.วชัระ ล้ิมเส็ง      เป็นเลขานุการ 

สว.อก.สน.ประชาส าราญ         

ผูไ้ม่มาประชุม - 

 

  



 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

 ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี ๑.     เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มอบหมายใหส้านกัประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการ

ขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 

Assessment : I TA) ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” เพื่อใหเ้กิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกนัการทุจริต ในเชิง

พื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดเ้ห็นชอบและรับ ด าเนินการ

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผูบ้ญัชาการ ต ารวจแห่งชาติ ได้

มอบหมายใหก้องบญัชาการต ารวจนครบาล ก าหนดผูท่ี้รับผิดชอบท่ีชดัเจน ในการเป็น ศูนยก์ลางในการประสานงาน

สถานีต ารวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง 

มอบหมายใหผู้ก้ากบัการสถานีต ารวจนครบาล รับนโยบายในการขบัเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล และ

ใหมี้การก าหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินท่ีชดัเจนทั้งในดา้นของกระบวนการประเมิน และกระบวนการพฒันาคุณภาพ

การใหบ้ริการประชาชน ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ใหท่ี้ประชุม

รับรอง มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓.     เร่ืองสืบเน่ือง (ถา้มี) 

- ไม่มี 

วาระท่ี ๔.     เร่ืองเพื่อทราบ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment 

: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

- มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๕.     เร่ืองเพื่อพิจารณา 

- วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๕ 

- ก ากบัดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเ้ป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ท่ี

ก าหนดและเป็นไปตามหลกัการทางวิชาการไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

 



 

- ผลกัดนัใหส้ถานีต ารวจนครบาลปรับปรุงแกไ้ขหน่วยงานหรือการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม 

ใหเ้กิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตในทุกสายงาน 

- มอบหมายเจา้หนา้ท่ีของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล ๖ กองบญัชาการต ารวจ

นครบาล ท าหนา้ท่ีด าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

วาระท่ี ๖.     เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

- ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
พ.ต.ต.       

 

                                                                     (วชัระ ล้ิมเส็ง)   

ผูจ้ดรายงานการประชุม   

 สว.ธร. สน.ประชาส าราญ   

 

 

พ.ต.อ.  

 

( ปณชยั ตนัอารีย ์)   

                                                                                   ผกก.สน.ประชาส าราญ   

 ผูต้รวจรายงานการประชุม   

  



 

๓.๒ คณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามกาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลประชา

ส าราญ ก าหนด ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ก าหนดผูรั้บผิดชอบ และเวลา

ด าเนินการแต่ละหวัขอ้ 

  



 

ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

๑ โครงสร้าง

หน่วยงาน 

แสดงแผนผงัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีต ารวจ 

(Organization charts) ท่ีมีการแสดงถึงการแบ่งสายงานต่าง 

ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีต ารวจ) 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน ภายใน ม.ค. ๖๕ 

๒ ขอ้มูลผูบ้ริหาร แสดงรายนามของผูบ้ริหารสถานีต ารวจ ไดแ้ก่ ผูก้  ากบัการ

สถานีต ารวจ รองผูก้  ากบัการสถานีต ารวจและหวัหนา้ 

แต่ละสายงานท่ีเป็นปัจจุบนั ประกอบดว้ยขอ้มูลต่อไปน้ี 

ช่ือ – นามสกุล 

ต าแหน่ง 

รูปถ่าย 

ช่องทางการติดต่อ ตอ้งระบุเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อ

ผูบ้ริหารได ้

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน ภายใน ม.ค. ๖๕ 

๓ อ านาจหนา้ท่ี อ านาจหนา้ท่ี หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีหรือภารกิจ

ของสถานีต ารวจ เช่น ระเบียบและค าสั่งของส านกังานต ารวจ

แห่งชาติ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พระราชบญัญติัจราจรทางบก เป็นตน้ 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน ภายใน ม.ค. ๖๕ 

๔ แผนยทุธศาตร์หรือ

แผนพฒันาสถานี

ต ารวจนครบาล 

แผนยทุธศาสตร์สถานีต ารวจ ซ่ึงไดก้ าหนดยทุธศาสตร์ไว ้

เพื่อใหห้น่วยงานในสังกดัและเจา้หนา้ท่ีต ารวจไดท้ราบทิศทาง

และจุดเนน้ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน ภายใน ม.ค. ๖๕ 

๕ ขอ้มูลการติดต่อ ขอ้มูลการติดต่อสถานีต ารวจ ตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลท่ี

ครบถว้นตามรายการ ดงัน้ี 

ท่ีอยู ่

หมายเลขโทรศพัท ์

หมายเลขโทรสาร 

ท่ีอยูไ่ปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e–mail) 

แผนท่ีตั้งของสถานีต ารวจ 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน ภายใน ม.ค. ๖๕ 



 

 

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

๖ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานของสถานีต ารวจ ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน  

ภายใน ม.ค. ๖๕ 

๗ ข่าวประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานตามอ านาจ

หนา้ท่ีหรือภารกิจของสถานีต ารวจ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ตอ้ง

เป็นขอ้มูลปัจจุบนั และมีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าขอ้มูล 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน

ด าเนินการรายงานทุกวนัท่ี ๒๘ 

ของเดือน 

๘ Q&A แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอ้มูลต่าง ๆ 

ได ้และสถานีต ารวจสามารถส่ือสาร ใหค้  าตอบกบัผูส้อบถาม

ได ้โดยมีลกัษณะเป็นการส่ือสารไดส้องทาง เช่น กล่อง

ขอ้ความถาม-ตอบ เป็นตน้ 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน ภายใน ม.ค. ๖๕ 

๙ Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานีต ารวจ เช่น Facebook 

Twitter Instagram YouTube เป็นตน้ สามารถเช่ือมโยงไปยงั

ช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของสถานีต ารวจนครบาล 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน ภายใน ม.ค. ๖๕ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 

๑๐ แผนปฏิบติัราชการ 

ประจ าปี 

แสดงแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของสถานีต ารวจ  

 

มีขอ้มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 

งบประมาณท่ีใช ้ช่วงระยะเวลา เป็นตน้ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าขอ้มูล 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินการเสร็จส้ิน  

ภายในม.ค.๖๕ 

๑๑ รายงานก ากบั

ติดตามการ

ด าเนินงานประจ าปี 

แสดงแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของสถานีต ารวจ 

-  มีขอ้มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 

งบประมาณท่ีใช ้ช่วงระยะเวลา เป็นตน้ 

- เป็นรายงานขอ้มูล รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัท า

ขอ้มูลรายงานด าเนินการเสร็จ

ส้ิน ภายใน ม.ค. ๖๕ 

  



ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

๑๒ คู่มือหรือมาตรฐาน

การปฏิบติังาน (ของ

เจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังาน) 

ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบติังานตามภารกิจของ

แต่ละสายงาน (งานอ านวยการ งานป้องกนัปราบปราม งาน

จราจร งานสืบสวนและงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าขอ้มูล 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน

ด าเนินการรายงานทุกวนัท่ี ๒๘ 

ของเดือน 

๑๓ คู่มือหรือมาตรฐาน

การใหบ้ริการ (ของ

ประชาชนผูม้ารับ

บริการ) 

คู่มือหลกัการใหบ้ริการหรือมาตรฐานการใหบ้ริการ จะตอ้งมี

ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่มือหรือมาตรฐานการใหบ้ริการตามอ านาจ

หนา้ท่ีหรือภารกิจของสถานีต ารวจท่ีผูม้ารับบริการจะตอ้ง

รับทราบ ประกอบดว้ย 

ประเภทงานใหบ้ริการ 

ขั้นตอนการใหบ้ริการ 

แผนผงั/แผนภูมิการใหบ้ริการ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการใหบ้ริการ 

แยกตามหมวดหมู่ของงานบริการแต่ละสายงาน (งาน

อ านวยการ งานป้องกนัปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน 

และงานสอบสวน) 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าขอ้มูล 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน

ด าเนินการรายงานทุกวนัท่ี ๒๘ 

ของเดือน 

๑๔ ขอ้มูลเชิงสถิติการ

ใหบ้ริการ 

ขอ้มูลเชิงสถิติการใหบ้ริการจะตอ้งมีสถิติการใหบ้ริการราย

เดือนใน 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามอ านาจหนา้ท่ีหรือภารกิจ

ของสถานีต ารวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าขอ้มูล 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน

ด าเนินการลงขอ้มูลเวบ็ไซต ์

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

๑๕ รายงานผลการ

ส ารวจความพึง

พอใจการใหบ้ริการ 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการจะตอ้งมี

ขอ้มูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการตาม

อ านาจหนา้ท่ีหรือภารกิจของสถานีต ารวจ 

เป็นรายงานขอ้มูล รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

หมายเหตุ : ทั้งน้ี สถานีต ารวจสามารถด าเนินการส ารวจความ

พึงพอใจ 

โดยใชฟี้เจอร์การส ารวจความพึงพอใจในระบบ POLICEITA 

และสามารถดาวน์โหลดรายงานผลเพื่อน ามาเผยแพร่บน

เวบ็ไซตข์องสถานีต ารวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าขอ้มูล 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน

ด าเนินการลงขอ้มูลเวบ็ไซต ์

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

  



ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

๑๖ E-Service E-Service จะตอ้งมีช่องทางท่ีผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียสามารถขอรับบริการตามอ านาจหนา้ท่ีหรือภารกิจของ

สถานีต ารวจ เช่น ระบบแจง้ความ online ระบบสอบสวน online 

ระบบเสียค่าปรับ online หรือระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ เป็นตน้ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน ภายใน ม.ค. ๖๕ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 

๑๗ แผนการใชจ่้าย

งบประมาณ

ประจ าปี 

จะตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัแผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรายละเอียด  

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

๑๘ รายงานก ากบั

ติดตามการใชจ่้าย

งบประมาณ 

แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนการใชจ่้าย

งบประมาณประจ าปี  

มีขอ้มูลรายละเอียดความกา้วหนา้ เช่น ความกา้วหนา้การใชจ่้าย 

งบประมาณ เป็นตน้ 

เป็นขอ้มูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

๑๙ รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี 

แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีผา่นมา 

มีขอ้มูลรายละเอียดสรุปผลการใชจ่้ายงบประมาณ เช่น  

ผลการใชจ่้ายงบประมาณ 

ปัญหา 

อุปสรรค 

ขอ้เสนอแนะ 

ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นตน้ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

๒๐ แผนการจดัซ้ือจดั

จา้งหรือแผนการหา

พสัดุ 

แสดงแผนการจดัซ้ือจดัจา้งหรือแผนการจดัหาพสัดุตามท่ี

หน่วยงานจะตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดั

จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ขอ้มูลจะตอ้งประกอบดว้ย ๒ ส่วน ไดแ้ก่ 

-แผนการจดัซ้ือจดัจา้งในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ และ 

-แผนการจดัซ้ือจดัจา้งรายโครงการ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

 



ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

๒๑ ประกาศต่าง ๆ 

เก่ียวกบัการจดัซ้ือ

จดัจา้งหรือการ

จดัหาพสัดุ 

แสดงประกาศตามท่ีสถานีต ารวจจะตอ้งด าเนินการตาม

พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ เช่น 

ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 

เป็นขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

๒๒ สรุปผลการจดัซ้ือ

จดัจา้งหรือการหา

พสัดุรายเดือน 

แสดงสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งของสถานีต ารวจ 

มีขอ้มูลรายละเอียดผลการจดัซ้ือจดัจา้ง เช่น 

งานท่ีซ้ือหรือจา้ง 

วงเงินท่ีซ้ือหรือจา้ง 

ราคากลาง 

วิธีการซ้ือหรือจา้ง 

รายช่ือผูเ้สนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคาท่ีตกลง 

เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวนัท่ีของสัญญาหรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง เป็นตน้ 

จ าแนกขอ้มูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบ

เดือนใดใหร้ะบุวา่ไม่มีการจดัซ้ือจดัจา้ง) 

เป็นขอ้มูลในระยะเวลาอยา่งนอ้ย ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

๒๓ รายงานผลการ

จดัซ้ือจดัจา้งหรือ

การจดัการพสัดุ

ประจ าปี 

รายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปีจะตอ้งมี

ขอ้มูลสรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ท่ีผา่นมาอยา่งนอ้ยจะตอ้ง

ประกอบดว้ย 

-สรุปผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ 

-ปัญหาและอุปสรรคของการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุ เช่น 

ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการก าหนด TOR ราคากลาง การ

หาผูช้  านาญงานเทียบเคียง ปัญหาในขั้นตอนกระบวนการจดัซ้ือ

จดัจา้ง ท่ีท าใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งไม่ส าเร็จ เช่น การประกาศแลว้ไม่

มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 



จนเขา้สู่กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ การบริหารสัญญา 

ตลอดจนการตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ในโครงการต่างๆ เป็น

ตน้ 

 

ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงพฒันาการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหา

พสัดุ 

(หากไม่มี ๓ ส่วนน้ี จะไม่ไดรั้บการพิจารณาคะแนน) 

ตอ้งเผยแพร่ขอ้มูลภายในไตรมาสท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

๒๔ นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารงานก าลงัพลของผูก้  ากบัการสถานีต ารวจ เช่น 

๑.นโยบายดา้นการบริหารก าลงัพล 

 ไดแ้ก่ การโยกยา้ย การประเมินผล การพิจารณาความดี 

ความชอบ ฯลฯ 

 

๒.นโยบายดา้นการพฒันาก าลงัพล เช่น การริเร่ิม แนวทางการ

พฒันา ก าลงัพล เพื่อใหป้ฏิบติังาน ในสายงานต่างๆ (งาน

อ านวยการ งานป้องกนัปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และ

งานสอบสวน) ใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

 

หมายเหตุ : ขอใหผู้ก้  ากบัการสถานีต ารวจส่ือสารนโยบายไปยงั 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจในหน่วยงานดว้ย 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

๒๕ การด าเนินการตาม

นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

สถานีต ารวจมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลงัพล 

ตามท่ีไดป้ระกาศตามขอ้ ๐๒๕ 

 

ขอใหมี้การรายงานกิจกรรมการส่ือสารนโยบายของผูก้  ากบัการ

สถานีต ารวจไปยงัเจา้หนา้ท่ีต ารวจดว้ย 

 

หมายเหตุ : ขอใหมี้การรายงานกิจกรรมการส่ือสารนโยบายของผู ้

ก ากบัการสถานีต ารวจไปยงัเจา้หนา้ท่ีต ารวจดว้ย 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

 

  



ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

๒๖ หลกัเกณฑก์าร

บริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคล 

สถานีต ารวจนครบาล มีการประกาศหลกัเกณฑก์ารบริหารและ

การพฒันาก าลงัพล ซ่ึงเป็นไปตาม กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

- หลกัเกณฑก์ารโยกยา้ยก าลงัพล 

- หลกัเกณฑก์ารพฒันาก าลงัพล 

- หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังาน 

- หลกัเกณฑก์ารใหคุ้ณใหโ้ทษและการสร้างขวญัก าลงัใจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

๒๗ รายงานผลการ

บริหารและพฒันา

ทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี 

สถานีต ารวจ มีการเผยแพร่รายงานผลการบริหารก าลงัพล และ

ผลการพฒันาก าลงัพล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ท่ีผา่น

มา ทั้งทางดา้นการบริหารก าลงัพลและ การพฒันาก าลงัพล 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 

๒๘ แนวปฏิบติัการ

จดัการเร่ือง

ร้องเรียนการทุจริต 

แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ

ในหน่วยงาน 

 

มีขอ้มูลรายละเอียดของการปฏิบติังาน เช่น รายละเอียดวิธีการท่ี 

บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ

วิธีการ 

ในการจดัการต่อเร่ืองร้องเรียนสายงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา

ด าเนินการ เป็นตน้ 

 

ใหย้ดึแนวทางปฏิบติัจากส านกังานต ารวจแห่งชาติ โดยสถานี

ต ารวจจะตอ้งด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ใหบุ้คลากร

ภายในและใหส้าธารณชนไดรั้บทราบดว้ย 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

๒๙ ช่องทางแจง้เร่ือง

ร้องเรียนการทุจริต 

แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจง้เร่ืองร้องเรียน

เก่ียวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หนา้ท่ีต ารวจใน

หน่วยงาน  

 

สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้าก

เวบ็ไซตห์ลกัของสถานีต ารวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

 



 

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

๓๐ ขอ้มูลเชิงสถิติเร่ือง 

ร้องเรียนการทุจริต 

ประจ าปี 

แสดงขอ้มูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในหน่วยงาน 

 

มีขอ้มูลความกา้วหนา้การจดัการเร่ืองร้องเรียน เช่น จ านวนเร่ือง 

เร่ืองท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ เร่ืองท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ เป็นตน้ 

(กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนใหร้ะบุไม่มีเร่ืองร้องเรียน) 

 

เป็นขอ้มูลในระยะเวลาอยา่งนอ้ย ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

๓๑ ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 

แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ

การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ท่ีหรือภารกิจของสถานีต ารวจ 

 

สามารถเขา้ถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้าก

เวบ็ไซตห์ลกัของสถานีต ารวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

๓๒ การเปิดโอกาสให้

เกิดการมีส่วนร่วม 

แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสใหผู้ ้

มีส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ

ของสถานีต ารวจ เช่น ร่วมรับฟังร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 

ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล  

เป็นตน้  

 

เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกนัการทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพ่ือการป้องกนัการทุจริต 

๓๓ เจตจ านงสุจริตของ

ผูบ้ริหาร 

เจตจ านงสุจริตของผูก้  ากบัการสถานีต ารวจซ่ึงจะตอ้งมีการ

แสดงเจตนารมณ์ หรือค ามัน่ของผูก้  ากบัการสถานีต ารวจคน

ปัจจุบนัวา่จะปฏิบติัหนา้ท่ีและบริหารสถานีต ารวจอยา่งซ่ือสัตย์

สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลไม่ให ้– ไม่รับ 

(NO Gift Policy) และต่อตา้นการรับสินบนในทุกรูปแบบ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

 

 



 

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

๓๔ การมีส่วนร่วมของ

ผูบ้ริหาร 

การมีส่วนร่วมของผูก้  ากบัการสถานีต ารวจ จะตอ้งมีการ

ด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผูก้  ากบั

การสถานีต ารวจคนปัจจุบนั ในการใหค้วามส าคญักบัการ

ปรับปรุงพฒันาหน่วยงานดา้นคุณธรรมและความโปร่งใส  

และจะตอ้งเป็นขอ้มูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

หมายเหต ุ

 

มีขอ้มูลท่ีแสดงวา่ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจ มีส่วนร่วมในการ

ช้ีแจงเนน้ย  ้า ใหข้อ้มูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

&Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีต ารวจในหน่วยงานไดรั้บรู้รับทราบดว้ย 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

๓๕ การประเมินความ

เส่ียงการทุจริต

ประจ าปี 

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ จะตอ้งมีการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานท่ี

อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต หรือการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์

ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม ท่ีแต่ละสายงานไดว้ิเคราะห์ 

และรวบรวมเป็นภาพของสถานีต ารวจ (ตอ้งมีขอ้มูลครบถว้น

ทุกสายงาน หากไม่ครบถว้นจะไม่ไดรั้บการพิจารณาคะแนน) 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าขอ้มูล 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินการลงขอ้มูลเวบ็ไซต์

รายงานทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

๓๖ การด าเนินการเพื่อ 

จดัการความเส่ียง

การทุจริต 

แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจดัการความ

เส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทุจริตหรือก่อใหเ้กิดการขดักนั

ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรการหรือ

การด าเนินการเพื่อบริหารจดัการความเส่ียงตามขอ้ ๐๓๖ 

 

เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าขอ้มูล 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินการลงขอ้มูลเวบ็ไซต์

รายงานทุกวนัท่ี ๒๘ ของเดือน 

 

  



 

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

๓๗ การเสริมสร้าง

วฒันธรรมองคก์ร 

การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร จะตอ้งมีการด าเนินการหรือ

กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รให้

เจา้หนา้ท่ีต ารวจในหน่วยงาน มีทศันคติ ค่านิยมในการ

ปฏิบติังานอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต เช่นการส่งเสริมใหเ้กิดการ

แยกแยะระหวา่งประโยชน์ส่วนตนและ 

 

ประโยชน์ส่วนรวม การเสริมสร้างวฒันธรรมการท างาน 

ตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นตน้ 

 

เป็นขอ้มูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

๓๘ แผนปฏิบติัการ

ป้องกนัทุจริต

ประจ าปี 

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตประจ าปี จะตอ้งมีขอ้มูล

แผนปฏิบติัการป้องกนัการทุจริตของแต่ละสายงาน และ

รวบรวมเป็นภาพของสถานีต ารวจมีรายละเอียดกิจกรรม แนว

ทางการด าเนินงาน(ตอ้งมีขอ้มูลครบถว้นทุกสายงาน หากไม่

ครบถว้นจะไม่ไดรั้บการพิจารณาคะแนน) 

 

เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

๓๙ รายงานผลการ

ด าเนินการป้องกนั

การทุจริตประจ าปี 

แสดงความกา้วหนา้ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการ

ป้องกนัการทุจริตของสถานีต ารวจ 

 

มีขอ้มูลรายละเอียดความกา้วหนา้ เช่น ความกา้วหนา้ในการ

ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ี

ใชด้ าเนินงาน เป็นตน้ 

 

เป็นขอ้มูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ก.พ. ๖๕ 

 

  



 

 

ขอ้ ขอ้มูล องคป์ระกอบดา้นขอ้มูล(Checklist) ผูรั้บผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

๔๐ มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ

โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจ 

นครบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไดแ้ก่ 

- การช้ีแจงและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการประเมินแก่เจา้หนา้ท่ี

ต ารวจในหน่วยงาน 

- การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นท่ี

สถานีต ารวจตอ้งปรับปรุงและพฒันาโดยเร่งด่วน 

- การก าหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับ

การประเมิน 

- การก าหนดหนา้ท่ีในการรับผิดชอบ 

- การก ากบัติดตามโดยผูก้  ากบัการสถานีต ารวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ภายใน ม.ค. ๖๕ 

๔๑ การด าเนินตา

มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ

โปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีต ารวจ 

 

มีขอ้มูลรายละเอียดการด าเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานในขอ้ 

๐๔๒ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็น 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จดัท าขอ้มูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน 

ทุกวนัท่ี ๒๘ ของทุกเดือน 

 

 

 

พ.ต.อ.  

 

( ปณชยั ตนัอารีย ์)   

                                                                                                       ผกก.สน.ประชาส าราญ   

 

 

 



 

 

 

บญัชีลงช่ือรับทราบ 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ล าดบัท่ี ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. พ.ต.อ.ปณชยั ตนัอารีย ์ ผกก.สน.ประชาส าราญ   

๒. พ.ต.ท.วชิรปกรณ์ สมุทรศิริ รอง ผกก.ป.สน.ประชาส าราญ   

๓. พ.ต.ท.วสนัต ์ค าชะนาม รอง ผกก.สส.สน.ประชาส าราญ   

๔. พ.ต.ท.กิจธนาพฒัน์ หมูด า รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชา

ส าราญ 

  

๕. พ.ต.ต.สนธิกานต ์พุ่มพนัธ์ุ สว.จร.สน.ประชาส าราญ   

๖. พ.ต.ต.มนตรี ตรีทองนวล สว.สส.สน.ประชาส าราญ   

๗. พ.ต.ท.สุด อุ่นไทย สวป.สน.ประชาส าราญ   

๘. พ.ต.ต.ชาติธนู นวลพรม สวป.สน.ประชาส าราญ   

๙. พ.ต.ต.วชัระ ล้ิมเส็ง สว.อก.สน.ประชาส าราญ    

 

-ทราบ ก าชบั รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขบัเคล่ือนฯเร่งด าเนินการก าชบัเจา้หนา้ท่ีในแต่ละสายงานเร่ง

จดัท าขอ้มูล 

 

 

                                  พ.ต.อ.    

  

                                            ( ปณชยั ตนัอารีย ์)   

ผกก.สน.ประชาส าราญ   

 


