
 

 

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ 
 

ตามท ี ่ สำน ัก งานคณะกรรมการป ้อ งก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห ่งชาติ  ได ้ร ่วมก ับสำน ัก งานตำรวจแห ่ ง ช าติ  
ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ 
“สถานีตำรวจนครบาล” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในฐานะหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการตำรวจนครบาล  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ซึ่งมีภารกิจในการบริการ ประชาชนในเขตพื ้นที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารราชการของสถานีตำรวจนคร  บาล 
แ ล ะ เ ก ิ ด ก ล ไ ก ก า ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม แ ล ะ ก า ร ป ้ อ ง ก ั น ก า ร ท ุ จ ร ิ ต ใ น ก า ร บ ร ิ ห า ร ร า ช ก า ร ใ น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
ควบคู ่ไปก ับการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงาน ภาคร ัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ พัฒนาระบบการบริหารราชการ การให้บริการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ นครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 

1. การชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 แก่เจ้าหน้าท่ีตำรวจ 
เพ่ือให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายทีก่ำหนดไว้
 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตามการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล 
ตามคำส่ังสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ ท่ี 190/2564 เรื่อง
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ ลงวันท่ี 
27 ธันวาคม 2564 



 

 

 
 

คำสั่งสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ท่ี 190/ ๒๕64 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 
************* 

ตามที่ประธานกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการทุจริตแห ่งชาติ มอบหมายให้สำน ักประเมินค ุณธรรม และความโปร ่ ง ใส 
ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ลงสู ่ “สถานีตำรวจนครบาล” เพ่ือให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพ้ืนที่เขต  กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
ทั ้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได ้เห ็นชอบและดำเน ินการตามที่  สำนักงานคณะกรรมการป้องก ันและปราบปรามการทุจร ิตแห่งชาติ เสนอ  
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ มอบหมายให ้กองบ ัญชาการตำรวจนครบาล  กำหนดผู ้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในการ 
ป ร ะ ส า น ง า น ส ถ า น ี ต ำ ร ว จ น ค ร บ า ล  ร วมถ ึ ง ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ ก า ร ต ิ ด ต า ม อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  ร วมท ั ้ ง ม อ บ ห ม า ย ใ ห ้ ผ ู ้ ก ำ กั บ 
การสถานีตำรวจนครบาลรับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงาน  ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล และให้มีการ กำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน  
และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการของประชาชน น้ัน 

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที ่กำหนดไว้  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและการกำกับติดตามการประเมินค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการการดำเน ินงานของหน่วยงา
นภาคร ัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ ดังน้ี.- 

1.ผู้กำกับการ สถานีตำวจนครบาลบางซ่ือ เป็นประธานกรรมการ 
2.รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ      เป็นกรรมการ 
3.รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ เป็นกรรมการ 
4.รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ เป็นกรรมการ 
5.รองผู้กำกับการ สืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ เป็นกรรมการ 
6.สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 
/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
- วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  ของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ ประจำปีงบประมาณ 2565 
-กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่กำหนด 

และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม 

ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน 
- มอบหมายเจ้าหน้าท่ีของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล 

ทำหน้าที่ดำเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนด 
- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 

ทราบตามกำาหนด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จส้ินภารกิจ 
ส่ัง ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.๒๕64 

 
 
 

พันตำรวจเอก      กฤษฎางค์  จิตตรีพล 
( กฤษฎางค์ จิตตรีพล ) 

     ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 



 

 

2. การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตำรวจนครบาลต้องปรับปรุงและพัฒนา โดยเร่งด่วน 
สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินและประเด็นที่สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 

ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
1) การปฏิบัติหน้าที่ อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

2) การใช้งบประมาณ อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

3) การใช้อำนาจ อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

แบบวัดการรับรูข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
6) คุณภาพการดำเนินงาน อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
9) การเปิดเผยข้อมูล อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

10) การป้องกันการทุจริต ไม่มี 



 

 

3. การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ นครบาลบางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ ได้ดำเนินการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการ ประเมินคุณธรรมและความโปร ่ง 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การกำกับ/ติดตาม ผล 

1) การปฏิบัติหน้าที่ -กำชับให้ข้าราชการตำรวจ 
ประเมินแบบวัดการรับรู้ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
-จำนวนผู้ประเมินผ่านขั้นต่ำ 
อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบ 
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้ ่วน 
เสียภายใน เพ่ือกำหนด 
แนวทาง 

1 ข้าราชการ 
ตำรวจทุกนาย ประเมิน 
2 งานอำนวยการ 
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.65 เป็นต้น ไป ให้สารวัตร อำนวยการ 
รายงาน ความคืบหน้า 
ต่อ ผู้กำกับการสถานี 
ตำรวจนครบาล บาง
ซ่ือ ทุกวันท่ี 28 
ของแต่ละเดือน 

2) การใช้งบประมาณ ” ” ” ” 

3) การใช้อำนาจ ” ” ” ” 

4) การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ” ” ” ” 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจรติ ” ” ” ” 

6) คุณภาพการดำเนินงาน -กำชับให้ข้าราชการตำรวจ 
ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้ 
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
-จำนวนผู้ประเมินผ่านขั้นต่ำ 
อยู่ระหว่างรอผลประเมินแบบ 
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนไดส้ ่วน 
เสียภายใน เพ่ือกำหนด แนวทาง 

” ” ” 

7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร ” ” ” ” 

8) การปรับปรุงระบบการ ทำงาน ” ” ” ” 

9) การเปิดเผยข้อมูล แต่ละสายงานดำเนินงานตาม 
ปฎิทินกิจกรรมที่ไดรับ มอบหมาย 

   



 

 

10) การป้องกันการทุจริต     



 

 

3.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี ตำรวจนครบาลบางซ่ือ เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 
สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 

 
รายงานการประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ คร้ังท่ี 2 /2565 
เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 
 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1.พันตำรวจเอก กฤษฎางค์ จิตตรีพล ประธานคณะกรรมการ 
 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 
2.พันตำรวจโท วรภัทร สุขไทย กรรมการ 
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 
 3.พันตำรวจโท ธีรยุทธ มีเจริญ กรรมการ  
รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 
4.พันตำรวจโทหญิง ชุติมา  ศิริเมธาว ี กรรมการ  
รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 
5.พันตำรวจโท นาถนริศ รัตนบุรี กรรมการ  
รองผู้กำกับการ สืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 
6.พันตำรวจตรี จรัญ เศรษฐการณ์ กรรมการ/เลขานุการ  
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 

ผู้ไม่มาประชุม - 



 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 

มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ในการขยายการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : I TA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล” 
เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการ ป้องกันการทุจริต ในเชิงพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงานตำรวจแห่งชาติ 
ได้ เห็นชอบและรับดำเนินการตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานสถานีตำรวจนครบาล 
รวมถึงส่งเสริมและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้กากับการสถานีตำรวจนครบาล 
รับนโยบายในการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ของสถานี ตำรวจนครบาล และให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน  และ 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
ท่ีประชุมรับทราบ - รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม  - รับรองรายงานการประชุม  
วาระท่ี 3. เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 

- ไม่มี 
วาระที่ 4. เรื่องเพื่อทราบ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางซ่ือ 

- มติที่ประชุมรับทราบ 



 

 

วาระที ่5.  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาคร ัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ของสถาน ีตำรวจนครบาล  ประจำปี  งบประมาณ 2565 
กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามหลักการทางวิชา

การได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมให้ เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกัน

การทุจริตในทุกสายงาน 
มอบหมายเจ้าหน้าที ่ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ กองบังคับการตำรวจนครบาล  2 กองบัญชาการตำรวจนครบาลทำหน้าที่

ดำเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนด 
-มติที่ประชุมเห็นชอบ  

วาระท่ี 6. เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
-ไม่มี เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 
 
 
 
 

พ.ต.ท.   จรัญ เศรษฐการณ์ 
(จรัญ เศรษฐการณ์)  
   สว.อก.สน.บางซ่ือ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

พ.ต.อ.  กฤษฎางค์  จิตตรีพล 
 (กฤษฎางค์ จิตตรีพล) 
        ผกก.สน.บางซ่ือ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 



 

 

 
 

ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ของสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
01 โครงสร้างหน่วยงาน แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตำรวจ 

(Organization charts) ที่มีการแสดงถึงการแบ่งสายงานต่าง ภายใน หน่วยงาน 
(ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ) 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 

02 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ ผู้กำกับการสถานี ตำรวจ 
รองผู้กำกับการสถานีตำรวจและหัวหน้าแต่ละสายงานที่ 
เป็น ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ ช่ือ – นามสกุล ตำแหน่ง 
รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศพั  
ท์ท่ีสามารถติดต่อผู้บริหารได้ 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 

03 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าท่ี หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ 
สถานีตำรวจ เช่น ระเบียบและคำส่ังของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ประมวลกฎหมายวธิ ีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดทำขอ้มูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 

04 แผนยุทธศาสตร์หรือ 
แผนพฒันาสถานตีำรวจ 
นครบาล 

แผนยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตรไ์ว้ เพื่อให ้
หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบทิศทางและจุดเน้นที่ 
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 

05 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อสถานตีำรวจ ต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตาม 
รายการ ดังนี้ 
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร 
ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
แผนที่ตั้งของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จดัทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 

06 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีตำรวจ ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 

07 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ี 
หรือภารกจิของสถานีตำรวจ ตามที่กฎหมายกำหนด 
ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ,สืบ 
ทำข้อมูล ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการรายงานทกุวนัที่ 28 
ของเดือน 



 

 

08 Q&A แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ 
สถานีตำรวจสามารถส่ือสาร ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ 
โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 

09 Social Network แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานีตำรวจ เช่น Facebook Twitter 
Instagram YouTube เป็นต้น 
สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานี 
ตำรวจนครบาล 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 



 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

10 แผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี 

-แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานี 
ตำรวจ 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ ป.รวบรวม 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการเสร็จส้ิน ภายใน ม.ค.65 

11 รายงานการกำกบติดตาม 
การดำเนินงานประจำปี 

แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานี 
ตำรวจ 
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น 
เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน ดำเนนิรายงาน 
ภายใน ม.ค.65 

12 รายงานผลการดำเนนิงาน 
ประจำปี 

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการของสถานีตำรวจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น   ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน ดำเนนิรายงาน 
ภายใน ม.ค.65 

13 คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน (ของ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) 

ข้อมูลเกี่ยวกบคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตัิงานตามภารกิจของแต่ละ 
สายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งาน 
สืบสวนและงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด 

ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ,สืบ 
ทำข้อมูล ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการราย 
งานความคืบหน้าทกุวนัที่ 28 ของเดือน 

14 คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ให้บริการ (ของประชาชน 
ผู้มารับบริการ) 

คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล 
เกี่ยวกบคู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิารตามอำนาจหนา้ที่หรือภารกจิ 
ของสถานีตำรวจที่ผู้มารับบริการจะตอ้งรับทราบ ประกอบด้วย 
☐ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ 
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บรกิาร 
แยกตามหมวดหมู่ของงานบริการแต่ละสายงาน (งานอำนวยการงาน 
ป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) 

ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ,สืบ 
ทำข้อมูล ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการราย งานทุกวนัที่ 28 
ของเดือน 

15 ข้อมูลเชิงสถิติการ 
ให้บริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจะต้องมีสถิติการให้บรกิารรายเดือนใน 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ,สืบ 
ทำข้อมูล ธร.จัดทำขอ้มูลรายงาน 
ดำเนินการลงข้อมูลเวปไซด ์
รายงานทุกวนัที่ 28 ของเดือน 

16 รายงานผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจการ 
ให้บริการ 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะตอ้งมีข้อมูล 
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหนา้ที่หรือ 
ภารกิจของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ,สืบ 
ทำข้อมูล ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการลงข้อมูลเวปไซดร์าย 



 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

  เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ :ทั้งนี้สถานีตำรวจสามารถดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
โดยใช้ฟีเจอร์การสำรวจความพึงพอใจในระบบ POLICEITA และ 
สามารถดาวน์โหลดรายงานผลเพ่ือนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ 
สถานีตำรวจ 

งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

17 E–Service E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ 
เช่นระบบแจ้งความ online ระบบสอบสวน online 
ระบบเสียค่าปรับonlineหรือระบบท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงาน ภายใน ม.ค.65 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

18 แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายละเอียด 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

19 รายงานการกำกบติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ ่ายงบประมาณ 
ประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าเช่นความก ้าวหน้า 
การใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้นเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

20 รายงานผลการใช้จา่ย 
งบประมาณประจำปี 

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีผ่านมา 
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน 
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อมูลจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และแผนการจัดซ้ือจัดจ้างรายโครงการ 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุ 

แสดงประกาศตามที่สถานีตำรวจ จะต้องดำเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่นประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 

เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 



 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุราย เดือน 

แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสถานีตำรวจ 
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น งานที่ซ้ือหรือจ้าง 
วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจา้ ง 
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง 
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ ง เป็นต้น 
จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน  (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใด 
ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง) 
เป็นข้อมูลในระยะเวลาอยา่ งน้อย 6 เดอนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานทุกวนัที่ 28 ของเดือน 

24 รายงานผลการจัดซ้ือจัด 
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประจำปี 

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูล 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   ในปีงบประมาณ   พ.ศ. 
2564 ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น 
ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการกำหนด TOR ราคากลาง การหาผู้ 
ชำนาญงานเทียบเคียง  ปัญหาในขั้นตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  ท่ี 
ทำให้การจัดซ้ือจัดจ้างไม่สำเร็จ เช่น การประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
จนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ การบริหารสัญญา ตลอดจนการ 
ตรวจรับงาน และการเบิกจา่ย ในโครงการตา่งๆ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะการปรับปรงุพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(หากไม่มี 3 ส่วนนี้ จะไม่ได้รับการพจิารณาคะแนน) 
ต้องเผยแพร่ข้อมูลภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานทุกวนัที่ 28 ของเดือน 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

25 นโยบายการบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารงานกำลังพล ของผู้กำกับการสถานีตำรวจ เช่น 
1.นโยบายด้านการบริหารกำลังพล 

ได้แก่ การโยกย้าย การประเมินผล การพจิารณาความดี 
ความชอบ ฯลฯ 

2.นโยบายด้านการพัฒนากำลังพลเช่นการริเร่ิมแนวทางการพัฒนา กำลังพล 
เพื่อให้ปฏิบัติงาน ในสายงานต่างๆ (งานอำนวยการ  
งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน)  
ให้มี ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
หมายเหตุ : ขอให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจส่ือสารนโยบายไปยัง 
เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 



 

 

26 การดำเนนิการตาม 
นโยบายการบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคล 

สถานีตำรวจมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล ตามที่ได้ 
ประกาศตามข้อ 25 
ขอให้มีการรายงานกจรรมการส่ือสารนโยบายของผู้กำกับการสถานี 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 



 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

  ตำรวจไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย 
หมายเหตุ : 
ขอให้มีการรายงานกิจรรมการส่ือสารนโยบายของผู้กำกับ 
การสถานีตำรวจไปยังเจ้าหน้าท่ีตำรวจด้วย 

 

27 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

สถานีตำรวจนครบาล มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและการ 
พัฒนากำลังพล ซ่ึงเป็นไปตาม กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 
หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสรา้ งขวัญกำลังใจ 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

28 รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลประจำปี 

สถานีตำรวจ มีการเผยแพร่รายงานผลการบริหารกำลังพล 
และผลการ พัฒนากำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ที่ผ่านมา ทั้งทางด้านการบริหารกำลังพลและ 
การพัฒนากำลังพล 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

29 แนวปฏบัติการจัดการ 
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต 

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าท่ีตำรวจในหน่วยงาน 
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธกี ารท่ี 
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธ ีการ 
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนสายงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำเนินการ เป็นต้น 
ให้ยึดแนวทางปฏิบัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจ 
จะต้องดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรภายใน 
และให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

30 ช่องทางแจ้งเร่ือง 
ร้องเรียนการทุจริต 

แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหนว่ย 
งานสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ือง 
ร้องเรียนการทุจริต 
ประจำปี 

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน 
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเร่ือง 
เรื่อง ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว ่างดำเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มี เร่ืองร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
เป็นข้อมูลในระยะเวลาอยา่ งน้อย 6 เดอนแรกของปีงบประมาณ 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 



 

 

พ.ศ.2565 

32 ช่องทางการรับฟังความ 
คิดเห็น 

แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนไ
ด้ ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานตีำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 

  เช่น ร่วมรับฟังร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความ 
คิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

34 เจตจำนงสุจริตของ 
ผู้บริหาร 

เจตจำนงสุจริตของผู้กำกับการสถานีตำรวจซ่ึงจะต้องมีการแสดง 
เจตนารมณ์ หรือคำม่ันของผู้กำกับการสถานีตำรวจคนปัจจุบัน 
ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารสถานตีำรวจอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไมใ่ห้ – ไม่รับ 
(NO Gift Policy) และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

35 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้กำกบการสถานีตำรวจ จะต้องมีการดำเนินการ 
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสว่ นร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ 
คนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หมายเหตุ 
มีข้อมูลท่ีแสดงว่าผู้กำกับการสถานีตำรวจ มีส่วนร่วมในการชี้แจง 
เน้นย้ำ ให้ขอมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency 
Assessment : ITA)ของสถานีตำรวจนครบาล 
ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานได้รับรู้รับทราบด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 



 

 

36 การประเมินความเส่ียง 
การทุจริตประจำป ี

การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จะต้องมีการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานท่ีอาจกอให้เกิด 
การทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์  
ส่วนรวม ท่ีแต่ละสายงานได้วิเคราะห์และรวบรวมเป็นภาพของสถานี 
ตำรวจ (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับ 
การพิจารณาคะแนน) 

ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ,สืบ 
ทำข้อมูล ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการลงข้อมูลเวปไซด์ราย 
งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

37 การดำเนินการเพ่ือ 
จัดการความเส่ียงการ 
ทุจริต 

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเส่ียง 
ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือกอให้เกิดการขัดกันระหวา่ ง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ  
ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36 
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ ป.,จร.,สอบ,สืบ 
ทำข้อมูล ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินการลงข้อมูลเวปไซด์ราย 
งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ี 
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจใน 
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
เช่น การส่งเสริมให้เกิดการแยกแยะระหวา่ 
งประโยชน์ส่วนตนและ 

ประโยชน์ส่วนรวม การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 



 

 

 
         พ.ต.อ.     กฤษฎางค์  จิตตรีพล 

          (กฤษฎางค์ จิตตรีพล)  
          ผกก.สน.บางซ่ือ 

           ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจำป ี

แผนปฏิบัตกิารป้องกันการทุจริตประจำปี 
จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงาน 
และรวบรวมเป็นภาพของ สถานีตำรวจมีรายละเอียดกิจกรรม 
แนวทางการดำเนินงาน (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน 
หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการ พิจารณาคะแนน) 
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

40 รายงานผลการดำเนินการ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจำป ี

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ  
ทุจริตของสถานีตำรวจมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณ ท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ก.พ.65 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

41 มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ 
☐ การชี้แจงและให้ข้อมูลเกย่ี วกับการประเมินแก่เจ้าหน้าท่ีตำรว 
ในหน่วยงาน 
☐ การศึกษาและวิเคราะหก์รอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานี 
ตำรวจต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 
☐ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการ 
ประเมิน 
การกำหนดหน้าท่ีในการรับผิดชอบ 
การกำกับติดตามโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานภายใน ม.ค.65 

42 การดำเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

☐ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ 
มีข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานในข้อ O42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดทำข้อมูลรายงาน 
ดำเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 



 

 

 


