
 

 



 

 

 

ค ำส่ัง สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

ท่ี      ๑๒/๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 
ตามท่ีประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายใหส้านกัประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” เพื่อใหเ้กิด
กลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกนัการทุจริต ในเชิงพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ทั้งน้ี 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดเ้ห็นชอบและรับด าเนินการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอ โดยผูบ้ญัชาการ ต ารวจแห่งชาติ ไดม้อบหมายใหก้องบญัชาการต ารวจนครบาล ก าหนดผูท่ี้รับผิดชอบท่ี
ชดัเจน ในการเป็น ศูนยก์ลางในการประสานงานสถานีต ารวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
รวมทั้ง มอบหมายใหผู้ก้ากบัการสถานีต ารวจนครบาล รับนโยบายในการขบัเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล 
และใหมี้การก าหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินท่ีชดัเจนทั้งในดา้นของกระบวนการประเมิน และ กระบวนการพฒันาคุณภาพ
การใหบ้ริการประชาชนนั้น 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยบรรลุ

เป้าหมายท่ีก าหนดไวจึ้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล 

ดงัน้ี 

๑. ผกก.สน.ประชาส าราญ       เป็นประธานกรรมการ 

๒. รอง ผกก.ป.สน.ประชาส าราญ      เป็นกรรมการ 

๓. รอง ผกก.สส.สน.ประชาส าราญ      เป็นกรรมการ 

๔. รอง ผกก.(สอบสวน) สน.ประชาส าราญ     เป็นกรรมการ 

๕. สว.จร.สน.ประชาส าราญ       เป็นกรรมการ 

๖. สว.สส.สน.ประชาส าราญ       เป็นกรรมการ 

๗. สวป.สน.ประชาส าราญ        เป็นกรรมการ 

๘. สวป.สน.ประชาส าราญ       เป็นกรรมการ 

๙. สว.อก.สน.ประชาส าราญ       เป็นเลขานุการ 

๑๐. รอง สว.ธร. สน.ประชาส าราญ      เป็นกรรมการ/เลขานุการ 



../หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

- วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

- ก ากบัดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเ้ป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ท่ีก าหนดและ

เป็นไปตามหลกัการทางวิชาการไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

- ผลกัดนัใหส้ถานีต ารวจนครบาลปรับปรุงแกไ้ขหน่วยงานหรือการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ใหเ้กิดคุณธรรม

มีความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตในทุกสายงาน 

- มอบหมายเจา้หนา้ท่ีของสถานีต าวจนครบาลประชาส าราญ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล ๖ กองบญัชาการ

ต ารวจนครบาล ท าหนา้ท่ีด าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 

- สารวตัรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

รวบรวมผลการปฏิบติัพร้อมภาพถ่ายรายงานใหผู้ก้  ากบัการ สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ ทราบตาม

ก าหนด 

 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปจนเสร็จส้ินภารกิจ 

สั่ง ณ วนัท่ี ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

พ.ต.อ. 

( ปณชยั ตนัอารีย ์ ) 

                                                                            ผกก.สน.ประชาส าราญ 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด 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  สมุทรคีรี      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.กิจธนาพฒัน์  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.ท.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 ตามท่ีประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย

ใหส้านกัประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการขยายการ

ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : I 

TA) ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” เพื่อใหเ้กิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกนัการทุจริต ในเชิงพื้นท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดเ้ห็นชอบและรับ ด าเนินการตามท่ีส านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผูบ้ญัชาการ ต ารวจแห่งชาติ ไดม้อบหมายให้

กองบญัชาการต ารวจนครบาล ก าหนดผูท่ี้รับผิดชอบท่ีชดัเจน ในการเป็น ศูนยก์ลางในการประสานงานสถานีต ารวจนคร

บาล รวมถึงส่งเสริมและก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้ง 

มอบหมายใหผู้ก้ากบัการสถานีต ารวจนครบาล รับนโยบายในการขบัเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล และใหมี้การ

ก าหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินท่ีชดัเจนทั้งในดา้นของกระบวนการประเมิน และกระบวนการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ

ประชาชน ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ใหท่ี้ประชุมรับรอง 

มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓.     เร่ืองสืบเน่ือง (ถา้มี) 

- ไม่มี 

วาระท่ี ๔.     เร่ืองเพื่อทราบ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด 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 าปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

- ก ากบัดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเ้ป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ท่ีก าหนด

และเป็นไปตามหลกัการทางวิชาการไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั 



- ผลกัดนัใหส้ถานีต ารวจนครบาลปรับปรุงแกไ้ขหน่วยงานหรือการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ให้

เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตในทุกสายงาน 

- มอบหมายเจา้หนา้ท่ีของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล ๖ กองบญัชาการต ารวจนคร

บาล ท าหนา้ท่ีด าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

วาระท่ี ๖.     เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

- ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

 
พ.ต.ต.       

 

                                                                      (วชัระ ล้ิมเส็ง)   

ผูจ้ดรายงานการประชุม   

รอง สว.ธร. สน.ประชาส าราญ   

 

 

พ.ต.อ.      

 

( ปณชยั ตนัอารีย ์ )   

ผกก.สน.ประชาส าราญ   

ผูต้รวจรายงานการประชุม   

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตาม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

 

คร้ังท่ี ๒ /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  สมุทรคีรี      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.กิจธนาพฒัน์  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.ท.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 าาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี ๑.  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ตามท่ีประธานกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย

ใหส้านกัประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกบัส านกังานต ารวจแห่งชาติ ในการขยายการ

ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : I TA) 

ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” เพื่อใหเ้กิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกนัการทุจริต ในเชิงพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร 

อยา่งเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ไดเ้ห็นชอบและรับ ด าเนินการตามท่ีส านกังานคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผูบ้ญัชาการ ต ารวจแห่งชาติ ไดม้อบหมายใหก้องบญัชาการต ารวจนคร

บาล ก าหนดผูท่ี้รับผิดชอบท่ีชดัเจน ในการเป็น ศูนยก์ลางในการประสานงานสถานีต ารวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและ

ก ากบัติดตามอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งมอบหมายใหผู้ก้ากบัการสถานีต ารวจนครบาล รับนโยบายในการขบัเคล่ือนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี

ต ารวจนครบาล และใหมี้การก าหนดผูรั้บผิดชอบการประเมินท่ีชดัเจนทั้งในดา้นของกระบวนการประเมิน และ

กระบวนการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการประชาชน ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒. เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ใหท่ี้ประชุมรับรอง

มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี ๓. เร่ืองสืบเน่ือง (ถา้มี) 

- ไม่มี 

วาระท่ี ๔. เร่ืองเพื่อทราบ 

-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ

สถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ 

- มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 



วาระท่ี ๕. เร่ืองเพื่อพิจารณา 

- วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ

หน่วยงาน 

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ 

- ก ากบัดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเ้ป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ท่ีก าหนด 

และเป็นไปตามหลกัการทางวิชาการไดอ้ยา่งเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

- ผลกัดนัใหส้ถานีต ารวจนครบาลปรับปรุงแกไ้ขหน่วยงานหรือการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ให้

เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตในทุกสายงาน 

- มอบหมายเจา้หนา้ท่ีของสถานีต ารวจนครบาลประชาส าราญ กองบงัคบัการต ารวจนครบาล ๖ 

กองบญัชาการต ารวจนครบาล ท าหนา้ท่ีด าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด 

มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 

วาระท่ี ๖. เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

-ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 

พ.ต.ต. 

(วชัระ ล้ิมเส็ง) 

 สว.ธร. สน.ประชาส าราญ 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 

พ.ต.อ. 

( ปณชยั ตนัอารีย ์ )  

ผกก.สน.ประชาส าราญ 

              ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 



บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ สน.ประชาส าราญ     โทรศพัท ์  ๐๒-๕๕๗-๔๔๓๔ 

ที่ ๐๐๑๕.(บก.น.๓)๘/     วนัท่ี  ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

เร่ือง รายงานการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ    (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 

เรียน ผูก้  ำกบักำรสถำนีต ำรวจนครบำลประชาส าราญ 

ตามขอ้สั่งการ ผกก.สน.ประชาส าราญ ท่ี ๑/๒๕๖๕ ลง ๔ ม.ค.๖๕ใหด้ าเนินขบัเคล่ือน  และก ากบัติดตาม
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  Transparency 
Assessment : ITA) โดยใหใ้หฝ่้ายอ านวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานใหผ้กก.สน.ประชาส าราญ ทราบนั้น  

ฝ่ายอ านวยการไดด้ าเนินการแลว้ ขอเรียนวา่ เดือน ม.ค.๖๕ มีด าเนินการดงัน้ี  
๑. ด าเนินการจัดท ำข้อมูลการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  Transparency 

Assessment: OIT) ตามขอ้ ๐๑-๒๐ เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเวบ็ไซดแ์ลว้  
๒. ด าเนินการปรับปรุงและเพิม่เติมขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data  Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตามขอ้ ๐๑-๒๐ เสร็จสมบูรณ์ และ ประกาศลงเวบ็ไซด์
แลว้  

๓. ก าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน สน.ประชาส าราญ ระยะเวลากวา่ ๑ ปี ลงขอ้มูล ประเมิน 
IIT  เสร็จส้ินแลว้  

๔. ก าชบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน แจง้บุคคล นิติบุคคล บริษทัเอกชน และ หน่วยงาน
รัฐ  ประเมิน แบบ EIT แลว้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

พนัต ำรวจเอก 

(ปณชยั ตนัอารีย ์) 

ผูก้  ำกบักำรสถำนีต ำรวจนครบำลประชาส าราญ 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สน.ประชาส าราญ     โทรศพัท ์ ๐๒-๕๕๗-๔๔๓๔ 

ที่ ๐๐๑๕.(บก.น.๓)๘/     วนัท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๖๕ 

เร่ือง รายงานการด าเนินการในการขบัเคล่ือนและก ากบัติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ    (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 

เรียน ผูก้  ำกบักำรสถำนีต ำรวจนครบำลประชาส าราญ 

ตามขอ้สั่งการ ผกก.สน.ประชาส าราญ ท่ี ๒/๒๕๖๕ ลง ๔ ก.พ.๖๕ใหด้ าเนินขบัเคล่ือน  และก ากบัติดตาม
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &  Transparency 
Assessment : ITA) โดยใหใ้หฝ่้ายอ านวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานใหผ้กก.สน.ประชาส าราญ ทราบนั้น  

ฝ่ายอ านวยการไดด้ าเนินการแลว้ ขอเรียนวา่ เดือน ก.พ.๖๕ มีด าเนินการดงัน้ี  
๑. ด าเนินการจัดท ำข้อมูลการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  Transparency 

Assessment: OIT) ตามขอ้ ๒๑-๔๐ เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเวบ็ไซดแ์ลว้  
๒. ด าเนินการปรับปรุงและเพิม่เติมขอ้มูลการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ (Open Data  Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตามขอ้  ๒๑-๔๐ เสร็จสมบูรณ์ และ ประกาศลงเวบ็ไซด์
แลว้  

๓. ก าชบัใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานใน สน.ประชาส าราญ ระยะเวลากวา่ ๑ ปี ลงขอ้มูล ประเมิน 
IIT  เสร็จส้ินแลว้  

๔. ก าชบัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน แจง้บุคคล นิติบุคคล บริษทัเอกชน และ หน่วยงาน
รัฐ  ประเมิน แบบ EIT แลว้  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

พนัต ำรวจเอก 

(ปณชยั ตนัอารีย ์) 

ผูก้  ำกบักำรสถำนีต ำรวจนครบำลประชาส าราญ 

 

 

 


