
 

 

                                    

 

 

การด าเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 ประจ าปงีบประมาณ 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา 

ตามท่ีได้ก าหนดมาตรการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีต ารวจนคร
บาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้  

1. สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) รายละเอียดดังนี้ 

 
                                      

                                                            

พ.ต.อ.มนต์เสก ตระกูลพานิชย์ ผู้ก ากับการ
สถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้จัดการ
ประชุมชี้ แจงและให้ข้อมูล เกี่ ยวกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity 
and TransparencyAssessment: ITA) 
ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สน.บางนา 
 



 

2. ผู้กากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา ได้จัดการประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่ง ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แก่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ รายละเอียดดังนี้ 

 
รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในการขับเคลื่อนและกากับติดตาม                         

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

เมื่อวันที่  ๑8  มกราคม 2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

--------------------------------------------------------------------- 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

๑.พันต ารวจเอก มนต์เสก ตระกูลพานิชย์     เป็นประธานกรรมการ  
ผู้กากับการสถานีต ารวจนครบาลบางนา  
 
๒.พันต ารวจโท สนชัย  พูนผล      เป็นรองประธานกรรมการ  
รองผู้กากับการป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลบางนา  
 
๓.พันต ารวจโท วุฒิกฤตย ์สอนแก้ว      เป็นกรรมการ  
รองผู้กากับการจราจรสถานีต ารวจนครบาลบางนา  
 
๔.พันต ารวจโท ยุทธศิลป์ การินทร์      เป็นกรรมการ  
รองผู้กากับการ (สอบสวน) หัวหน้างานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลบางนา  
 
๕.พันต ารวจโท อรรถพงษ์ แสนใจวุฒิ      เป็นกรรมการ  
รองผู้กากับการสืบสวนสถานีต ารวจนครบาลบางนา  
 
๖.พันต ารวจตรี อธิภัทร ธรรมศรี       กรรมการ/เลขานุการ  
สารวัตรธุรการสถานีต ารวจนครบาลบางนา  



 

ผู้ไม่มาประชุม  - 
  
-เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
ระเบียบวาระท่ี 1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มอบหมายให้สานักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสานักงานต ารวจ แห่งชาติ 
ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : I TA) ลงสู่ “สถานีต ารวจนครบาล” เพ่ือให้เกิดกลไกการมีส่วน ร่วมและเกิด
การป้องกันการทุจริต ในเชิงพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงาน ต ารวจ
แห่งชาติ ได้เห็นชอบและรับดาเนินการตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แห่งชาติเสนอ โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการต ารวจนครบาล ก าหนดผู้ที่ 
รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานสถานีต ารวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและกากับ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้กากับการสถานีต ารวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity& Transparency 
Assessment : ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล และให้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งใน 
ด้านของกระบวนการประเมิน และ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ที่ประชุมรับทราบ  

– รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ให้ที่  
ประชุมรับรอง  
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี 3. เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)  

- ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องเพ่ือทราบ  

- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการในการขับเคลื่อนและกากับติดตามการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี
ต ารวจนครบาลบางนา  

- มติที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 5. – เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 
 
 



 

- วางกรอบแนวทางการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน           
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตารวจนครบาล ประจาปี 
งบประมาณ 2565  

- ก ากับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา          
ที่ก าหนดและเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

- ผลักดันให้สถานีต ารวจนครบาลปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริม ให้
เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน  

- มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีต ารวจนครบาลบางนา กองบังคับการต ารวจนครบาล ๕ 
กองบัญชาการต ารวจ นครบาล ทาหน้าที่ดาเนินการและข้ันตอนต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด  

-มติที่ประชุมเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖. เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  -ไม่มี เลิกประชุมเวลา ๑๕.00 น. 
 
 

  พ.ต.ต.   
          (อธิภัทร ธรรมศรี)  

สว.อก.สน.บางนา  
  ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

ครั้งที ่2 /2565 
เมื่อวันที่  18  มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีต ารวจนครบาลบางนา 

 

 
 

                                             

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

 



 
3. รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

ของสถานีตำรวจนครบาลบางนา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

มาตรการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1) การปฏิบัติ
หน้าที่ 

-กำชับให้ข้าราชการ
ตำรวจประเมินแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียภายใน 

-จำนวนผู้ประเมินผ่าน
ขั้นต่ำอยู่ระหวา่งรอผล
ประเมินแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน เพื่อ
กำหนดแนวทาง 

1 ข้าราชการตำรวจ
ทุกนายประเมิน 

2 งานอำนวยการ
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.65 

เป็นต้นไป 

ระหว่างรอผลประเมิน
แบบวัดการรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน เพื่อกำหนด
แนวทาง 

ไม่มี 

2) การใช้
งบประมาณ 

” ” ” ” ” 

3) การใช้อำนาจ ” ” ” ” ” 

4) การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ 

” ” ” ” ” 

5) การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

” ” ” ” ” 

 

6) คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

-กำชับให้ข้าราชการ
ตำรวจประเมินแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียภายใน 

-จำนวนผู้ประเมินผ่าน
ขั้นต่ำอยู่ระหวา่งรอผล

1 ข้าราชการตำรวจ
ทุกนายประเมิน 

2 งานอำนวยการ
รวบรวมสรุปผล 

1 ม.ค.65 

เป็นต้นไป 

ระหว่างรอผลประเมิน
แบบวัดการรับรู้ของผู้
ม ี ส ่ ว น ไ ด ้ ส ่ ว น เสี ย
ภายใน เพ ื ่อกำหนด
แนวทาง 

ไม่ม ี



มาตรการ/กิจกรรม วิธีการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

ประเมินแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีภายใน เพื่อ
กำหนดแนวทาง 

7) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

” ” ” ” ” 

8) การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

 

” ” ” ” ” 

9) การเปิดเผย
ข้อมูล 

แ ต ่ ล ะ ส า ย ง า น
ดำเนินงานตามปฏิทิน
ก ิ จ ก ร รม  ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมาย 

ฝ ่ า ย อ ำ น ว ย ก า ร
รวบรวม 

” ลงข้อมูลเรียบร้อย 

ปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 

” 

10) การป้องกันการ
ทุจริต 

” ” ” ลงข้อมูลเรียบร้อย 

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

” 

 

 

                                                                                        พ.ต.อ.         

                 (มนต์เสก ตระกูลพานชิย์ ) 
                                                                                                   ผกก.สน.บางนา  
     
 
 



ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน 

มาตรการ/กิจกรรม ในการพัฒนา
ปรับ ปรุง 

ผลการด าเนินการตามมาตรการ/
กิจกรรม 

1. การปฏิบัติหน้าที่ เวียนหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ทราบและก าชับให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนระยะเวลาที่ก าหนด 

 เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

2.การใช้จ่ายงบประมาณ มีการเปิดเผยรายงานการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรอบ
เดือนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

เจ้าหน้าที่ได้ท าการประชาสัมพันธ์
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส 

3.การใช้อ านาจ จัดท าค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
ร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากผู้บังคับบัญชา 

บุคลากรได้รับทราบหน้าที่ของ
ตนเองอย่างชัดเจนและได้เปิด
โอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร้องเรียน
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม 

4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เวียนหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินไปใช้
ในการปฏิบัติราชการให้บุคลากร
ทราบ 

บุคลากรภายในสามารถเข้าถึงและ
ใช้ ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่งานราชการ 

5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับความเป็นธรรม 

บุคลากรทราบช่องทางการ
ร้องเรียน 

6.คุณภาพการด าเนินงาน จัดท าป้ายประกาศต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นผู้บังคับบัญชา
หมั่นตรวจสอบบ่อยครั้ง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ
แนวทาง/นโยบายให้ด าเนินงาน
ของ สน.บางนา ที่มุ่งต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร อัพเดทข้อมูลขา่วสารให้ผู้มีส่วนได้
เสียทั้งภายในและภายนอก
รับทราบถึงความเคลื่อนไหวภายใน
หน่วยงาน 

ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง
ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

8.การปรับปรุงระบบการท างาน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการให้
มากขึน้ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และ
ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

9.การเปิดเผยขอ้มูล เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) และปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผ่านทางเว็บ
ไซด ์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความ
สะดวกมากยิ่งข้ึน 

10.การป้องกันการทุจริต ประกาศเจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหารบนเว็บไซด์ 

ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายของ
ผู้บริหารที่แสดงเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

 


