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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในฐานะหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการบริการ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญของการบริหารราชการของสถานีต ารวจนคร
บาล และเกิดกลไกการมีส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ควบคู่ไปกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาระบบการบริหารราชการ การให้บริการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

 สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนคร
บาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 

1. การชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการ
ขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ตามค าสั่งสถานีต ารวจนครบาล
บางนา ที่ 16/2565 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 
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ค าสั่งสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
ที่  16/ ๒๕65 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
************* 

 ตามท่ีประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้ส านักประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” เพ่ือให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพ้ืนที่เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เห็นชอบและด าเนินการตามที่
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้
มอบหมายให้กองบัญชาการต ารวจนครบาล ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานสถานีต ารวจนครบาล รวมถึงการส่งเสริมและการติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมอบหมายให้ผู้ก ากับ
การสถานีต ารวจนครบาลรับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล และให้มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการของประชาชน นั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนและการก ากับติดตามการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ดังนี้.- 
  1.ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา   เป็นประธานกรรมการ 
  2.รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลบางนา เป็นกรรมการ 

3.รองผู้ก ากับการจราจร สถานีต ารวจนครบาลบางนา  เป็นกรรมการ 
  4.รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) สถานีต ารวจนครบาลบางนา  เป็นกรรมการ 
  5.รองผู้ก ากับการ สืบสวน สถานีต ารวจนครบาลบางนา  เป็นกรรมการ 

6.สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
 

         /หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 - วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

-ก ากับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่ก าหนด 
และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- ผลักดันให้สถานีต ารวจนครบาลบางนา ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
เพ่ือส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน 

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 กองบัญชาการ 
ต ารวจนครบาล ท าหน้าที่ด าเนินการและข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่ก าหนด 

- สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน 
ให้ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา ทราบตามก าาหนด 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
  

                           สั่ง ณ วันที่   19 มกราคม   พ.ศ.๒๕65 
 
 

                                               พันต ารวจเอก                    
                                                                  ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ) 
                                                           ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

4 

2. การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีต ารวจนครบาลต้องปรับปรุงและพัฒนา  
โดยเร่งด่วน 

 สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานี
ต ารวจนครบาลบางนา ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ง ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
สถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
1.) การปฏิบัติหน้าที ่ 1. มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ 

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และ 
จะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อ 
ทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
2. การปฏิบัติงานอย่างมุง่มั่น เต็มความสามารถ และมีความ 
รับผิดชอบต่องานในหน้าทีท่ี่รับผิดชอบ ในฐานะเจ้าหนา้ที่ 
ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
3. พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ 
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน แลกกับการปฏิบัติหนา้ที่ 
และในกรณี ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญตา่ง ๆ  
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ กรณีการให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะกอ่ให้เกิดการรับสินบน 

2.) การใช้งบประมาณ 1. การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
2.การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเร่ืองต่าง ๆ เชน่ ค่า
ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณห์รือค่าเดินทางฯ  
3.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ 
4. การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ 
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

3.) การใช้อ านาจ 1. การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานการ 
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏบิัต ิ
 2. การใช้อ านาจสัง่การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 3. การประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล  
ที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง หรือ 
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ที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง หรือ
การเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

4.) การใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ 1. การน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ 
ตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น 
2. การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร 
ภายใน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะต้อง มี
กระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก 
 3. จัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไป
ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

5.) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 1. การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยจะต้องทบทวน 
นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
2. จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวม
ไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงาน
ลดลงหรือไม่มีเลย 
 3. สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อ 
พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
 4. สร้างกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน 
หน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพื่อป้องกันการทุจริต 

แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
6.) คุณภาพการด าเนินงาน  1. การรับรูข้องผู้มารับบริการ ต่อคุณภาพการด าเนินงาน 

ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 2. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการให้บริการของ 
หน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม 
 3. การถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
 4. การบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวม ที่จะต้อง 



    
 

ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มี
การเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง  
 

7.) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ 
สาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น 
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชม หรือความคดิเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน 
 2. การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการ 
ทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสาร
กับผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.) การปรับปรุงระบบการท างาน 1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการท างาน 
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 2. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วย 
 3. การให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการส าเนินงานให้มี 
ความโปร่งใสมากขึ้น 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
9.) การเปิดเผยข้อมูล  การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานีต ารวจนครบาล 

บางนา ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ได้แก่ 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
 2. การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ 
 3. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
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5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด 
การมี ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพรข่้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดง
ถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
 

10.) การป้องกันการทุจริต 1. การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง 
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 
 2. มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ 
ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่ง
การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความส าคัญต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท า
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ
ก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. การก าหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

สถานีต ารวจนครบาลบางนา ไดด้ าเนินการก าหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 
 

 
มาตรการ/กิจกรรม 

 
ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การก ากับ/ติดตามมผล 

๑) การปฏิบัติหนา้ที ่
    ๑.๑ ข้าราชการต ารวจ
และบุคลากรปฏิบัติหนา้ทีโ่ดย
ยึดถือคู่มือการปฏิบัติระเบียบ
และข้อกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัต ิ
    ๑.๒ ผู้บังคับบญัชาก ากับ
ติดตามสอดคล้องการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและให้
ค าแนะน าหรือเข้าร่วมแก้ไข
ปัญหาทันท ี

๑. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่แต่
ละสายงานแสดงขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ในรูปแบบพนัธ
สัญญาแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการในสถานที่
เห็นได้เด่นชัด 

๑. รอง ผกก.ทุกสายงาน 
จัดท าข้อมูล เสนอ ผกก. 
สน.บางนา อนุมัติสัง่การ 
๒. งานอ านวยการ
รวบรวมสรุปผลจัดท า
ประกาศหรือค าสั่ง 
๓. ผกก. ก ากับ ประเมิน 
และติดตามผล 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 

๒. ฝึกการอบรมปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ให้มี
ความสามารถและมีความรบัผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่าง
มีคุณธรรม 
     ๒.๑ การฝึกประจ าสปัดาห ์
     ๒.๒ การฝึกอบรมอ่ืน ๆ ในลักษณะเพิ่ม
ความสามารถ 
     ๒.๓ การอบรมในลักษณะปลูกฝังคุณธรรม
ในการปฏิบัติหนา้ท ี
     ๒.๔ การซ้อมแผนเผชิญเหตุ 

๑. รอง ผกก.ป.สน.บางนา 
ก าหนดกิจกรรมเสนอ 
ผกก.สน.บางนา อนุมัติสั่ง
การ 
๒. งานอ านวยการ
รวบรวมสรุปผลจัดท า
ประกาศหรือค าสั่ง 
๓. ผกก. ก ากับประเมิน
และติดตามผล 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 



    
 

 
 
๓. รณรงค์ ให้ความรู้ สร้างธรรมภิบาลคุณธรรม
ในการปฏิบัติหนา้ที่ สรา้งความตระหนักถึงการ
งดให้งดรับสิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติหน้าที่
หรือละเว้นปฏิบัติหนา้ที่ 

ผกก.สน.บางนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 

2.) การใช้งบประมาณ ๑. การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส คุ้มค่า เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง 
๒. ก าหนดมาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในในเร่ืองต่าง ๆ เช่น ค่าท างาน
ล่วงเวลา คา่วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
๓. ก าหนดมาตรการควบคุมกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพสัด ุ
๔. ก าหนดกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้  
 
 

สว.อก.สน.บางนา 
เจ้าหน้าที่การเงินและ
พัสด ุ
 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 

3.) การใช้อ านาจ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประชมุวางแผน วาง
นโยบาย การประเมินสิทธิประโยชน์ เลื่อนขั้น
แต่งตั้งหมุนเวียนข้าราชการต ารวจใน  
สน.บางนา 
๒. ก าหนดช่องทางร้องเรียนและมาตรการ กรณี
ผู้บังคับบัญชาการใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตวัของ
ผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิง่ที่ไมถู่กต้อง 

ผกก.สน.บางนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 
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 4.) การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

จัดท าแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รบัทราบและน าไปปฏบิัติ รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการก ากบัดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน 

ผกก.สน.บางนา 
สว.อก.สน.บางนา 
เจ้าหน้าที่พสัด ุ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

๑. ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
๒. จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปรับปราม
การทุจริตเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา การทุจริต
และประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรอืไม่มีเลย 
๓. ก าหนดมาตรการหรือกิจกรรมสร้างความ
เชื่อมัน่ให้บุคลากรภายในในการร้องเรียน เม่ือ
พบเห็นการทุจริตภายในหนว่ยงานด้วย 
๔. ก าหนดมาตรการสร้างกระบวนการเฝ้าระวงั 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการ
น าผลการตรวจสอบของฝา่ยตรวจสอบจากทัง้
ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรบัปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

ผกก. สน.บางนา และ
คณะกรรมการด าเนินการ
ใรการขับเคลื่อน ITA    
สน.บางนา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 

๖) คุณภาพการด าเนนิงาน ๑. ก าหนดมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาการ
ปฏิบัติหน้าที 
๒. ปลูกฝังใหข้้าราชการต ารวจเหน็ถึงความส าคัญ
ของผู้มาติดต่อราชการโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแกผู่้มาตดิต่อหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีอย่างตรงไปตรงมาไม่ปดิบงัหรือบิดเบือน
ข้อมูล 

๑. รอง ผกก.ทุกสายงาน 
๒. ผกก.สน.บางนา 
ประเมินและตดิตามผล 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดอืน 
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๔. ก าหนดมาตรการป้องกันให้-รับ ผลประโยชน์
ใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบตัิ
หน้าที่โดยทุจริต 
๕. สร้างช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถ
ประเมินการปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๑. การเผยแพร่ขอ้มูลของหน่วยงานในเรื่อง ต่าง ๆ 
ต่อสาธารณะชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล 
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเปน็ปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณะชนควรรับทราบ  
๒. การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบรกิาร ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินงาน/การให้บรกิาร 
และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกงัวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน 
๓. การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานด้วย 
ซ่ึงสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผกก. สน.บางนา และ
คณะกรรมการด าเนินการ
ใรการขับเคลื่อน ITA  
สน.บางนา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เปน็
ต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 

๘) การปรับปรบุระบบการ
ท างาน 

๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีแ่ละกระบวนการ
ท างานของหนว่ยงานให้ดีย่ิงขึ้น รวมไปถงึการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกรวดเรว็มากยิ่งขึ้น 
๒. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบรกิารหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรบัปรงุพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความต้องการด้วย 
๓. การให้ความส าคัญกับการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปรง่ใสมากขึ้น 

ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
สน.บางนา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุก ๓ เดือน 
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๙) การเปิดเผยข้อมูล แต่ละสายงานด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมที่

ได้รับมอบหมาย  
ผกก. สน.บางนา และ
คณะกรรมการด าเนินการ
ใรการขับเคลื่อน ITA   
สน.บางนา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุกเดือน 

๑๐) การป้องกันการทุจริต แต่ละสายงานด าเนินงานตามปฏิทินกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย  

ผกก. สน.บางนา และ
คณะกรรมการด าเนินการ
ใรการขับเคลื่อน ITA สน.
บางนา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการรายงานความ
คืบหน้าต่อผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ
นครบาลบางนา ทุกเดือน 
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    3.1              ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565  

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตาม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 

ครั้งที่ 2 /2565 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

------------------------------ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.พันต ารวจมนต์เสก ตระกูลพานิชย์           ประธานคณะกรรมการ 
ผู้ก ากบัการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
  2.พันต ารวจโท สนชัย พูนผล                                  กรรมการ  
รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
           ๓. พันต ารวจโท วุฒิกฤตย์ สอนแก้ว                       กรรมการ  
รองผู้ก ากับการจราจรสถานีต ารวจนครบาลบางนา  
  ๔. พันต ารวจโท ยุทธศิลป์ การินทร์                        กรรมการ  
รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) หัวหน้างานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
                     ๕. พันต ารวจโท อรรถพงษ์  แสนใจวุฒิ กรรมการ  
รองผู้ก ากับการสืบสวนสถานีต ารวจนครบาลบางนา 

6. พันต ารวจตรี อธิภัทร ธรรมศรี                      กรรมการ/เลขานุการ 
สารวัตรอ านวยการ สถานีต ารวจนครบาลบางนา 
ผู้ไม่มาประชุม - 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
  ประธานกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                    - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ มอบหมายให้ส านักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการขยาย
การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
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Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” เพ่ือให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต ใน
เชิงพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ 
เห็นชอบและรับด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการต ารวจนครบาล ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
สถานีต ารวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้กากับการสถานีต ารวจนครบาล รับ
นโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ  โปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ของสถานี ต ารวจนครบาล และให้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของ
กระบวนการประเมิน และ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน   
ที่ประชุมรับทราบ      - รับทราบ       
 
ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                  เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมรับรอง 
มติที่ประชุม    - รับรองรายงานการประชุม 
 
วาระท่ี 3.      เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 
           - ไม่มี 
 
วาระท่ี 4.     เรื่องเพ่ือทราบ 
           - แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
                  - มติที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 5.     เรื่องเพ่ือพิจารณา 
        -  วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ 2565  
        -  ก ากับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา ที่ก าหนดและเป็นไป
ตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
                 -  ผลักดันให้สถานีต ารวจนครบาล ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมี
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน  
                 
 
 
 
 
 



    
 

๑5 
 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 กองบัญชาการต ารวจนครบาล ท าหน้าที่
ด าเนินการและข้ันตอนต่าง ๆ ตามที่ก าหนด   

       -มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                 -ไม่มี 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น               
                                                                พ.ต.ต.                                                                                             
                                                                         (อธิภัทร ธรรมศรี) 
                          สว.อก.สน.บางนา 
                                   ผู้จดรายงานการประชุม                                                                
                               

     พ.ต.อ.            
                                           (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
                                                    ผกก.สน.บางนา 
                                                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

๑๖ 

รูปถ่ายการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
ครั้งที่ 2 /2565 

เมื่อวันที ่ 18 มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

 

 
 

                                                     พ.ต.อ.        
                (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
                                                                   ผกก.สน.บางนา 
                                                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



    
 

1๗ 
ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน ☐  แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีต ารวจ 
(Organization charts) ที่มีการแสดงถึงการแบ่งสายงานต่าง ภายใน
หน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีต ารวจ) 

 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ☐  แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีต ารวจ ได้แก่ ผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจ รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจและหัวหน้าแต่ละสายงานที่เป็น
ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี ้

☐ ชื่อ – นามสกุล  

☐ ต าแหน่ง 

☐ รูปถ่าย 

☐ ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้บริหารได้ 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
 

O3 อ านาจหน้าที ่ ☐  อ านาจหน้าที่ หมายถึง ข้อมูลเกีย่วกับอ านาจหนา้ที่หรือภารกจิของ
สถานีต ารวจ เช่น ระเบียบและค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก เป็นต้น 
 

ผกก.ตรวจสอบ  ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน  

ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานีต ารวจนคร
บาล 
 

☐  แผนยุทธศาสตร์สถานีต ารวจ ซ่ึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดและเจา้หน้าที่ต ารวจได้ทราบทิศทางและจุดเน้นที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ☐  ข้อมูลการติดต่อสถานีต ารวจ ต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตาม
รายการ ดังนี้ 

☐ ที่อยู ่ 

☐ หมายเลขโทรศัพท ์ 

☐ หมายเลขโทรสาร  

☐ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (e–mail)  

☐ แผนที่ตั้งของสถานีต ารวจ 
 

ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
 

O6 กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ☐  ข้อมูลกฎหมายตา่ง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการบริหารงานของสถานีต ารวจ ผกก.ตรวจสอบ ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

 

 
 

 

 



    
 

  

O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์ ☐    ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่
หรือภารกจิของสถานีต ารวจ ตามที่กฎหมายก าหนด 

☐  ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 

ผกก.ตรวจสอบ 
ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าข้อมูล 
ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 
ด าเนินการรายงานทกุวันที ่28  
ของเดือน 
 

O8 Q&A ☐  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลตา่ง ๆ ได้ และ
สถานีต ารวจสามารถสื่อสาร ให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ 

☐  โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง เป็นต้น  
 

ผกก.ตรวจสอบ 
ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
 

O9 Social Network ☐  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานีต ารวจ เช่น Facebook 

Twitter  เป็นต้น 

☐  สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานี
ต ารวจนครบาล 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

O10 แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี ☐  -แสดงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานี
ต ารวจ  

☐  -มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น 
 

ผกก.ตรวจสอบ 
ป.รวบรวม 
ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
 

O11 รายงานการก ากบัติดตามการด าเนินงานประจ าปี ☐  แสดงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานี
ต ารวจ 

☐  มีข้อมูลรายละเอยีดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น 

☐  เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน ภายใน ม.ค.65 
 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

 

☐  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการของสถานีต ารวจ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 

☐  มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น    ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อปุสรรค 
ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน ภายใน ม.ค.65 
 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน) 

☐    ข้อมูลเกี่ยวกบัคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละ
สายงาน (งานอ านวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งาน
สืบสวนและงานสอบสวน) พรอ้มรายละเอียด 

 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าข้อมูล 
ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการราย 

งานความคืบหน้าทกุวันที่ 28 ของเดือน 
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O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บรกิาร (ของประชาชน
ผู้มารับบริการ) 

☐  คู่มือหลักการให้บรกิารหรือมาตรฐานการให้บริการ จะตอ้งมีข้อมูล
เกี่ยวกบัคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรอืภารกิจ
ของสถานีต ารวจที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ประกอบด้วย 

☐ ประเภทงานให้บริการ  

☐ ขั้นตอนการให้บริการ 

☐ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 

☐    ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บรกิาร 

☐     แยกตามหมวดหมู่ของงานบริการแต่ละสายงาน (งานอ านวยการงาน
ป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าข้อมูล 
ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการราย 

งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ☐ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจะต้องมีสถิติการให้บริการรายเดือนใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

☐ ตามอ านาจหน้าทีห่รือภารกิจของสถานตี ารวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าข้อมูล 
ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการลงข้อมูลเว็ปไซด ์

รายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ ☐ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องมีขอ้มูล
สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการใหบ้ริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานีต ารวจ  

☐ เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหต ุ : ทั้งนี้ สถานีต ารวจสามารถด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ 
โดยใช้การส ารวจความพึงพอใจผ่านแอพพลิเคชั่นโดยการสแกนผ่าน Qr 
Code 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าข้อมูล 
ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการลงข้อมูลเว็ปไซด์ราย 

งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 

O17 E–Service ☐    E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถขอรับบรกิารตามอ านาจหน้าทีห่รือภารกจิของสถานีต ารวจ 
เช่น  

☐     ระบบแจ้งความ online  แจ้งเร่ืองร้องเรียนออนไลน์ แจ้งเอกสารหาย
เป็นต้น 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงาน ภายใน ม.ค.65 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ☐  จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายละเอยีด 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 

 

O19 รายงานการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ☐  แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าป ี

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 
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☐  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด าเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 
 

O20 รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี ☐  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 

☐  มีข้อมูลรายละเอยีดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น  

☐  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  

☐  ปัญหา  

☐  อุปสรรค  

☐  ข้อเสนอแนะ  

☐  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 
 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุ ☐  แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หนว่ยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

☐  เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจา้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

☐  ข้อมูลจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

☐  แผนการจัดซ้ือจัดจา้งในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 

☐  แผนการจัดซ้ือจัดจา้งรายโครงการ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 
 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจา้งหรือการ
จัดหาพัสด ุ

☐  แสดงประกาศตามที่สถานีต ารวจ จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น 

☐ ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น  

☐  เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 
 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

☐  แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสถานตี ารวจ 

☐  มีข้อมูลรายละเอยีดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เช่น                       

☐  งานที่ซ้ือหรือจ้าง  

☐  วงเงินที่ซ้ือหรือจ้าง  

☐  ราคากลาง  

☐  วิธีการซ้ือหรือจา้ง  

☐  รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  

☐  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง  

☐  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  

☐  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง เป็นต้น 

☐  จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือนใด
ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง)  

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 
 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าป ี

☐  รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีจะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

     ๒๐ 



    
 

2564 ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะตอ้งประกอบด้วย  

☐  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

☐  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุ            
เช่น ปัญหาการเขียนโครงการ ปญัหาการก าหนด TOR ราคากลาง การ
หาผู้ช านาญงานเทยีบเคียง ปญัหาในขัน้ตอนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ที่ท าให้การจัดซ้ือจัดจ้างไม่ส าเร็จ เช่น การประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ จนเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่ การบริหารสัญญา 
ตลอดจนการตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ในโครงการต่างๆ เป็นต้น  

☐  ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(หากไม่มี 3 ส่วนนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน) 

☐  ต้องเผยแพร่ข้อมูลภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด าเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ☐  นโยบายการบริหารงานก าลังพล ของผูก้ ากับการสถานีต ารวจ เช่น 

☐  1.นโยบายด้านการบริหารก าลังพล 

ได้แก่ การโยกย้าย การประเมินผล การพิจารณาความดี
ความชอบ ฯลฯ  

☐  2.นโยบายด้านการพัฒนาก าลังพล เช่น การริเร่ิม แนวทางการพัฒนา
ก าลังพล  เพื่อให้ปฏิบัติงาน  ในสายงานต่างๆ (งานอ านวยการ งาน
ปอ้งกันปราบปราม งานจราจร งานสบืสวน และงานสอบสวน) ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  

หมายเหตุ : ขอให้ผูก้ ากับการสถานีต ารวจสือ่สารนโยบายไปยัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจในหนว่ยงานด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

☐  สถานีต ารวจมกีารด าเนินการตามนโยบายการบริหารก าลังพล ตามที่ได้
ประกาศตามขอ้ O25 

☐  ขอให้มีการรายงานกจิรรมการส่ือสารนโยบายของผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจไปยังเจ้าหนา้ที่ต ารวจด้วย 

หมายเหตุ : ขอให้มกีารรายงานกิจรรมการส่ือสารนโยบายของผู้ก ากับ
การสถานีต ารวจไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจดว้ย 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ☐  สถานีต ารวจนครบาล มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและการ
พัฒนาก าลังพล ซ่ึงเป็นไปตาม  กฎระเบียบ และขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

☐  หลักเกณฑ์การโยกย้ายก าลังพล 

☐  หลักเกณฑ์การพัฒนาก าลังพล 

☐  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

☐  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวัญก าลังใจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

☐  สถานีต ารวจ มีการเผยแพร่รายงานผลการบริหารก าลังพล และผลการ
พัฒนาก าลังพล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา  

☐  ทั้งทางด้านการบริหารก าลังพลและ 

☐  การพัฒนาก าลังพล 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
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O29 แนวปฏบิัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ☐  แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 

กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หน้าที่ต ารวจในหนว่ยงาน 

☐  มีข้อมูลรายละเอยีดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธกีารที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธกีาร 

ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนสายงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น 

☐  ให้ยึดแนวทางปฏิบัติจากส านกังานต ารวจแห่งชาต ิโดยสถานีต ารวจ
จะต้องด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ ให้บุคลากรภายใน  

และให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ☐  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ทีต่ ารวจในหน่วยงาน 

☐  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานีต ารวจ 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตประจ าปี ☐  แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในหนว่ยงาน 

☐  มีข้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเร่ือง เร่ือง
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เร่ืองที่อยู่ระหวา่งด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เร่ืองร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลาอยา่งน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 

 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ☐  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าทีห่รือภารกจิของสถานีต ารวจ 

☐  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานีต ารวจ 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ☐  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิของสถานีต ารวจ 
เช่น ร่วมรับฟังร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

☐  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ☐  เจตจ านงสุจริตของผู้ก ากับการสถานีต ารวจซ่ึงจะต้องมีการแสดง
เจตนารมณ์ หรือค ามั่นของผู้ก ากับการสถานีต ารวจคนปจัจุบัน  

ว่าจะปฏิบัตหิน้าที่และบริหารสถานีต ารวจอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  

โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ – ไม่รับ  

(NO Gift Policy) และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ☐  การมีส่วนร่วมของผู้ก ากบัการสถานีต ารวจ จะต้องมีการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสว่นร่วมของผู้ก ากับการสถานีต ารวจ 

คนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
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ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมายเหตุ 
มีข้อมูลที่แสดงว่าผู้ก ากับการสถานีต ารวจ มีสว่นร่วมในการชีแ้จง  

เน้นย้ า ให้ขอ้มูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency 
Assessment : ITA)  
ของสถานีต ารวจนครบาล ให้เจ้าหน้าทีต่ ารวจในหน่วยงานได้รับรู้ 
รับทราบด้วย 

 
 

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปี ☐  การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จะต้องมีการประเมินความเส่ียงของการด าเนินงานที่อาจกอ่ให้เกิดการ
ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ที่แต่ละสายงานได้วิเคราะห ์และรวบรวมเป็นภาพของสถานี
ต ารวจ (ต้องมีขอ้มูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับ
การพิจารณาคะแนน) 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าข้อมูล 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการลงข้อมูลเวปไซด์ราย 

งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต ☐  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเส่ียง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือกอ่ให้เกิดการขัดกันระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

☐  เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36 

☐  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ท าข้อมูล 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินการลงข้อมูลเว็ปไซด์ราย 

งานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ☐  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการด าเนินการหรอืกิจกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใน
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏบิัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต เช่น 
การส่งเสริมให้เกิดการแยกแยะระหวา่งประโยชน์ส่วนตนและ
 ประโยชน์ส่วนรวม การเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น 

☐  เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 

 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี ☐  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงาน และรวบรวมเป็นภาพของ
สถานีต ารวจมีรายละเอยีดกิจกรรม แนวทางการด าเนินงาน  

(ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการ
พิจารณาคะแนน)  

☐  เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

O40 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทจุริต
ประจ าป ี

☐  แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารป้องกันการ
ทุจริตของสถานีต ารวจ 

☐  มีข้อมูลรายละเอยีดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหนา้ในการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กจิกรรม รายละเอียดงบประมาณ 

ที่ใช้ด าเนินงาน เป็นต้น 

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ก.พ.65 
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

๒๓ 



    
 

 
                                        

                                                    พ.ต.อ.     
         (มนต์เสก ตระกูลพานิชย์) 
              ผกก.สน.บางนา    
                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

O41 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหนว่ยงาน 

☐  แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได้แก่ 

☐ การชี้แจงและให้ข้อมูลเกีย่วกับการประเมินแก่เจ้าหนา้ที่ต ารว 

ในหน่วยงาน 

☐ การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานี
ต ารวจต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 

☐ การก าหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมิน 

☐  การก าหนดหน้าที่ในการรับผิดชอบ 

☐  การก ากับติดตามโดยผู้ก ากับการสถานตี ารวจ 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานภายใน ม.ค.65 
 
 

O42 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหนว่ยงาน 

☐ แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานตี ารวจ 

☐  มีข้อมูลรายละเอยีดการด าเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานในข้อ O42  

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 

ผกก.ตรวจสอบ 

ธร.จัดท าข้อมูลรายงาน 

ด าเนินรายงานทุกวันที่ 28 ของเดือน 
 
 

๒๔ 



    
 

    บันทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ   สน.บางนา              โทร.๐๒-3961656-8   
ที่  ๐๐๑๕.(บก.น.5)7/                วันที่  28 มกราคม 2565  
เรื่อง      รายงาน การด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน     

            การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
            ประจ าเดือน มกราคม 2565 

เรียน   ผกก.สน.บางนา 

  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ที่ 16/2565 ลง 19 ม.ค.65 ให้ด าเนินขับเคลื่อนและก ากับติดตามการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity &Transparency Assessment : 
ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอ านวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางนาทราบนั้น 

  ฝ่ายอ านวยการได้ด าเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน ม.ค.65 มี ด าเนินการดังนี้ 
      1.ด าเนินการจัดท าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  

Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 01-06 เสร็จสมบูรณ์  และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
      2.ด าเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  

  and Transparency Assessment: OIT) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการ 
3.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางนา ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน IIT เสร็จสิ้นแล้ว 
4.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ ประเมินแบบ EIT แล้ว 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                               พ.ต.ต.     
                ( อธิภัทร ธรรมศรี ) 
                                                                                       สว.อก.สน.บางนา 

-ทราบ ก าชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งด าเนินการก าชับเจ้าหน้าที่เร่งจัดท าข้อมูล  
 

                                                                                พ.ต.อ.    
           ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์  ) 
                                                                                            ผกก.สน.บางนา 
 

  24 
  2๕ 



    
 

      บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  สน.บางนา                         โทร.๐๒-3961656-8     
ที่  ๐๐๑๕.(บก.น.5)7/                วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565  
เรื่อง      รายงาน การด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน     

                       การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
                      ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2565 

เรียน   ผกก.สน.บางนา 

ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ที่ 16/2565 ลง 19 ม.ค.65 ให้ด าเนินขับเคลื่อนและก ากับติดตามการ 
          ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน  การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment :   
          ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอ านวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางนาทราบนั้น 
  ฝ่ายอ านวยการได้ด าเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน ก.พ.65 มี ด าเนินการดังนี้ 

       1.ด าเนินการจัดท าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  
Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 007-015 เสร็จสมบูรณ์  และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 

      2.ด าเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  
and Transparency Assessment: OIT) 003 ส่วนที่เหลอือยู่ระหว่างด าเนินการ 

3.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางนา ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน IIT เสร็จสิ้นแล้ว 
4.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ ประเมินแบบ EIT แล้ว 

 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                               พ.ต.ต.     
                ( อธิภัทร ธรรมศร ี) 
                                                                                       สว.อก.สน.บางนา 

-ทราบ ก าชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เร่งด าเนินการก าชับเจ้าหน้าที่เร่งจัดท าข้อมูล  
 

                                                                                พ.ต.อ.    
           ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์  ) 
                                                                                            ผกก.สน.บางนา 
 

 

        2๖ 



    
 

    บันทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ   สน.บางนา              โทร.๐๒-3961656-8   
ที่  ๐๐๑๕.(บก.น.5)7/                วันที่  28 มีนาคม 2565  
เรื่อง      รายงาน การด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน     

            การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
            ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

เรียน   ผกก.สน.บางนา 

  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ที่ 16/2565 ลง 19 ม.ค.65 ให้ด าเนินขับเคลื่อนและก ากับติดตามการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity &Transparency Assessment : 
ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอ านวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางนาทราบนั้น 

  ฝ่ายอ านวยการได้ด าเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน มี.ค.65 มี ด าเนินการดังนี้ 
      1.ด าเนินการจัดท าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  

Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ o16-025 เสร็จสมบูรณ์  และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
      2.ด าเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  

  and Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ o10,o12,o20 เสร็จสมบูรณ์  และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
3.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางนา ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน IIT เสร็จสิ้นแล้ว 
4.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ ประเมินแบบ EIT แล้ว 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                               พ.ต.ต.     
                ( อธิภัทร ธรรมศรี ) 
                                                                                       สว.อก.สน.บางนา 

-ทราบ ก าชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เร่งด าเนินการก าชับเจ้าหน้าที่เร่งจัดท าข้อมูล  
 

                                                                                พ.ต.อ.    
           ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์  ) 
                                                                                            ผกก.สน.บางนา 
 

     2๗ 



    
 

    บันทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ   สน.บางนา              โทร.๐๒-3961656-8   
ที่  ๐๐๑๕.(บก.น.5)7/                วันที่  28 เมษายน 2565  
เรื่อง      รายงาน การด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน     

            การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
            ประจ าเดือน เมษายน 2565 

เรียน   ผกก.สน.บางนา 

  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ที่ 16/2565 ลง 19 ม.ค.65 ให้ด าเนินขับเคลื่อนและก ากับติดตามการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity &Transparency Assessment : 
ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอ านวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางนา ทราบนั้น 

  ฝ่ายอ านวยการได้ด าเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน เม.ย.65 มี ด าเนินการดังนี้ 
      1.ด าเนินการจัดท าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  

Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ o26-o37 เสร็จสมบูรณ์  และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
      2.ด าเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  

  and Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ o11,o18,o๑๙ เสร็จสมบูรณ์  และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
3.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางนา ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน IIT เสร็จสิ้นแล้ว 
4.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ ประเมินแบบ EIT แล้ว 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                               พ.ต.ต.     
                ( อธิภัทร ธรรมศรี ) 
                                                                                       สว.อก.สน.บางนา 

-ทราบ ก าชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งด าเนินการก าชับเจ้าหน้าที่เร่งจัดท าข้อมูล  
 

                                                                                พ.ต.อ.    
           ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์  ) 
                                                                                            ผกก.สน.บางนา 
 

  2๘ 



    
 

    บันทกึขอ้ความ 

ส่วนราชการ   สน.บางนา              โทร.๐๒-3961656-8   
ที่  ๐๐๑๕.(บก.น.5)7/                วันที่  28 พฤษภาคม 2565  
เรื่อง      รายงาน การด าเนินการในการขับเคลื่อนและก ากับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน     

            การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
            ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

เรียน   ผกก.สน.บางนา 

  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางนา ที่ 16/2565 ลง 19 ม.ค.65 ให้ด าเนินขับเคลื่อนและก ากับติดตามการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( Integrity &Transparency Assessment : 
ITA) โดยให้ให้ฝ่ายอ านวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให้ ผกก.สน.บางนา ทราบนั้น 

  ฝ่ายอ านวยการได้ด าเนินการแล้ว ขอเรียนว่า เดือน พ.ค.65 มี ด าเนินการดังนี้ 
      1.ด าเนินการจัดท าข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  

Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ 038-042 เสร็จสมบูรณ์  และประกาศลงเว็บไซด์แล้ว 
      2.ด าเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  

  and Transparency Assessment: OIT) ตามข้อ o25, o26, o31, o41 ,o42 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซด์
แล้ว 

3.ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางนา ระยะเวลากล่า 1 ปี ลงข้อมูล ประเมิน IIT เสร็จสิ้นแล้ว 
4.ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หน่วยงานรัฐ ประเมินแบบ EIT แล้ว 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                               พ.ต.ต.     
                ( อธิภัทร ธรรมศรี ) 
                                                                                       สว.อก.สน.บางนา 

-ทราบ ก าชับ รอง ผกก.ทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ก าชับเจ้าหน้าที่ ตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้อง 
 

                                                                                พ.ต.อ.    
           ( มนต์เสก ตระกูลพานิชย์  ) 
                                                                                            ผกก.สน.บางนา 
 

2๙ 



    
 

๓๐ 
 

บัญชีลงช่ือรับทราบ 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 
 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผกก.สน.บางนา พ.ต.อ.  
2 พ.ต.ท.สนชัย พูนผล รอง ผกก.ป.สน.บางนา พ.ต.ท.  
3 พ.ต.ท.วุฒิกฤตย์ แสนแก้ว รอง ผกก.จร.สน.บางนา พ.ต.ท.  
4 พ.ต.ท.ยุทธศิลป์ การินทร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางนา พ.ต.ท.  
5 พ.ต.ท.อรรถพงษ์ แสนใจวุฒิ รอง ผกก.สส.สน.บางนา พ.ต.ท.  
6 พ.ต.ต.อธิภัทร ธรรมศรี สว.อก.สน.ยบางนา พ.ต.ต.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

3๑ 

                    
 

 

พ.ต.อ.มนตเ์สก ตระกลูพานิชย์ ผกก.สน.บางนา 
เป็นประธาน ประชุมขบัเคลื่อน ITA ประจ าเดือน ม.ค.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

3๒ 

 

 
พ.ต.อ.มนตเ์สก ตระกลูพานิชย์ ผกก.สน.บางนา 

เป็นประธาน ประชุมขบัเคลื่อน ITA ประจ าเดือน ก.พ.65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
3๓ 

 

 

 

 

พ.ต.อ.มนตเ์สก ตระกลูพานิชย์ ผกก.สน.บางนา 
เป็นประธาน ประชุมขบัเคลื่อน ITA ประจ าเดือน ม.ีค.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



    
 

 
 

3๔ 

 
 

พ.ต.อ.มนตเ์สก ตระกลูพานิชย์ ผกก.สน.บางนา 
เป็นประธาน ประชุมขบัเคลื่อน ITA ประจ าเดือน เม.ย.65 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 

3๕ 

 
พ.ต.อ.มนตเ์สก ตระกลูพานิชย์ ผกก.สน.บางนา 

เป็นประธาน ประชุมขบัเคลื่อน ITA ประจ าเดือน พ.ค.65 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


