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มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส  

สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
 

  ตามท่ีประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบนโยบายผ่านท่ีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2563 ให้ส านักประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ 
“สถานีต ารวจนครบาล” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นท่ี (Area) เขต
กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน คู่ขนานไปกับการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ระดับส านักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ด าเนินการไปแล้ว ต้ังแต่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต โดยเฉพาะในมิติของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และในอนาคตจะมีการขยายออกไปสู่สถานี
ต ารวจท่ัวประเทศ ท้ังนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เห็นชอบ พร้อมให้ความร่วมมือและรับด าเนินการตามท่ี
ส านักงาน ป.ป.ช. เสนอ 
  สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง เป็นหนึ่งในหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ี
จะต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสถานี
ต ารวจนครบาล ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและจัดท าข้อมูล เพื่อรองรับ
การประเมินฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้องกับหัวข้อการประเมินท่ีก าหนด จึงได้ด าเนินการก าหนด
แผนปฏิบัติ วิธีการด าเนินการ ข้ันตอนการเตรียมการ และปฏิทินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมนิ 
 
การประเมิน POLICEITA ปี 2565 

 เป็นการประเมินภายใต้กรอบการประเมิน 10 ตัวช้ีวัด  3 เครื่องมือ โดยค านึงถึงการเก็บ
ข้อมูลอย่าง รอบด้านและหลากหลายมิติ และก าหนดระเบียบวิธีการประเมินผลท่ีเป็นไปตามหลักการทางสถิติ
และทางวิชาการ 

 
ตัวชี้วัดในการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด คือ 

1) การปฏิบัติหน้าท่ี (Bribery-Fraud) 
2) การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
3) การใช้อ านาจ (Power Distortion) 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ( Asset Misappropriation) 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement ) 
6) คุณภาพการด าเนินงาน (Service Quality) 
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7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (Communication Efficiency) 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน (Procedure Improvement) 
9) การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
10) การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
 

เคร่ืองมือในการประเมิน ๓ เคร่ืองมือ คือ 
 ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 30 ข้อ 
 ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ านวน 15 ข้อ 
 ๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)    จ านวน 42 ข้อ 

 
วิธีการด าเนินการ 
 1. สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ผลการ
ด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน 
 2. ผู้ก ากับการ สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง มอบนโยบาย และเชิญขวน บุคลากรเข้าร่วม
ประเมิน/ตอบแบบวัดการรับรู้ 
 3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรู้ IIT เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)เข้ามาตอบในระบบ POLICE ITA ด้วยตนเอง 
  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน: หมายถึง เจ้าหน้าท่ีต ารวจในหน่วยงาน ท้ังระดับช้ันประทวน 
และช้ันสัญญาบัตร ท่ีด ารงต าแหน่งต้ังแต่ระดับผู้บังคับหมู่จนถึงระดับผู้ก ากับการ ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในสถานี
ต ารวจ มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
  - มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีต่อสถานีต ารวจ
ของตนเอง ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อ านาจ ตัวช้ีวัดการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ๔.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรู้  (EIT ) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(IIT)เข้ามาตอบในระบบ POLICE ITA ด้วยตนเอง 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ 
อื่นท่ีมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกให้มีสัดส่วนครอบคลุมทุกสายงานไม่
น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง/สถานีต ารวจ 
 
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 
 ๑. มอบหมาย บุคลากรรับผิดชอบท่ีชัดเจน แต่งต้ัง Admin และผู้บริหารส าหรับ Run ระบบ POLICE 
ITA 
 ๒. ประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน และก ากับติดตามภายใน 
 ๓. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและการประสานงาน และส่ือสารอย่าง
ต่อเนื่องมอบหมายผู้รับผิดชอบด้านต่าง ๆ (ครอบคลุมท้ัง 5 สายงาน) 
 ๔. พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ส่ือสารทั่วท้ังองค์กร ท้ังภายในและภายนอก จัดท า ปรับปรุง 
และ update website 
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 ๕. ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้ก ากับการ + No gift policy 
 ๖. จัดท ามาตรการเตรียมความพร้อม OIT หัวข้อ O41-O42 
 ๗. จัดท าแผนวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละสาย
งาน 
 ๘. จัดท าข้อมูลท่ีเป็นแผน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 ๙. การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการตอบแบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT 
 ๑๐.การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตาม ปฏิทิน OIT 
 ๑๑.การก ากับติดตามโดยผู้ก ากับการสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
 
ปฏิทินการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 31 มกราคม 2565  
  การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน 
  - ลงทะเบียนในระบบ POLICE ITA  ผู้ดูแลระบบต้ังค่าจ านวนผู้มีส่วนภายใน ต้ังค่าข้อมูล กลุ่มงาน/
ฝ่าย/ส่วนงาน บันทึกข้อมูลของผู้ดูแลระบบและผู้บริหาร 
    - ประชาสัมพันธ์ POLICE ITA 2022 
 1 ตุลาคม ๒๕64- 30 เมษายน ๒๕๖๕ 
 การน าเข้าข้อมูลคู่ค้า คู่สัญญา ของหน่วยงาน 
 - จัดเตรียมข้อ EIT เฉพาะข้อมูลท่ีเป็นคู่ค้าคู่สัญญาของสถานีต ารวจบางโพงพาง เพื่อ upload เข้า
ระบบ POLICEITA ในเดือนเมษายน 2565 
 -จัดเตรียมข้อมูล OIT 42 หัวข้อเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 
ช่วงประเมิน 
 
1 ตุลาคม ๒๕64- ๓๐มิถุนายน ๒๕65 
 - สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง จัดท าข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
 - ผู้มีส่วนได้เสียภายในตอบประเมินแบบวัดการรับรู้ ( IIT)  ขั้นต่ า ๑๐๐ คน 
 - ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตอบประเมินแบบวัดการรับรู้ ( EIT) ขั้นต่ า ๔๐๐ คน 
  
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
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 ประชุมชี้แจงเก่ียวกับกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน และก ากับติดตามภายใน  
 
 เมื่อวันท่ี 2 ธ.ค.64 เวลา 13.00 น.  ณ ห้อง ศปก. สน.บางโพงพาง 
 พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ ผกก.สน.บางโพงพาง ได้มีการประชุมและมอบนโยบาย ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสายงานทุกสายงาน ข้าราชการต ารวจระดับสารวัตรขึ้นไปทุกนาย เจ้าหน้าท่ี
ธุรการทุกสายงาน โดยมีข้อราชการในการพิจารณาคือการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีต ารวจนครบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีข้อสรุป ดังนี้ 
 - แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการในการขับเคล่ือนและก ากับติดตาม 
 - วางกรอบแนวทางการด าเนินงานการ 
 - มอบหมายเจ้าหน้าท่ีของสถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง ท าหน้าท่ีด าเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ 
ตามท่ีก าหนด 
 - ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน 
 - ก ากับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดและเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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• แต่งต้ังคณะท างานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและการประสานงาน และสื่อสาร 
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มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
 

 
7 

 ประชุมการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินและประเด็นที่สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง
ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งดวน และก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนนิการ 
 ศึกษาและวิเคราะห์ ๑๐ ตัวชี้วัด กรอบการการประเมินและประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนา คือ 
  1) การปฏิบัติหน้าท่ี (Bribery-Fraud) 
  2) การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
  3) การใช้อ านาจ (Power Distortion) 
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation) 
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement) 
  6) คุณภาพการด าเนินงาน (Service Quality) 
  7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (Communication Efficiency) 
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน (Procedure Improvement) 
  9) การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
  10) การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
 

 
 เมื่อวันท่ี ๑๒ ม.ค.64 เวลา 1๐.00 น.  
    พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ ผกก.สน.บางโพงพาง ได้ประชุมบริหารประจ าเดือน โดยมีหัวหน้างาน
ทุกสายงานของ สน.บางโพงพาง พร้อมด้วยคณะท างานขับเคล่ือนการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระการประชุมคือ  
 -  การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินและประเด็นท่ีต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 
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การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินต ารวจและประเด็นที่สถานีต ารวจต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน/ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนา 

มาตรการ/กิจกรรม ในการ
พัฒนาปรับปรุง 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การก ากับติดตามผล 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.การปฏิบัติ
หน้าท่ี  

1. การให้บริการในบางครั้ ง
อาจไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
2. ประชาชนบาง ส่วนอาจ
เข้าใจว่าเจ้าหน้าท่ีให้บริการ
อย่างไม่เท่าเทียม 

ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานให้เจ้าหน้าท่ี
ทุกฝ่ายรับทราบและก าชับ
ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ขั้ น ต อ น
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

ทุกสายงาน ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 

ตัวชี้วัดท่ี ๒. การใช้
งบประมาณ 

อาจมีความคิดว่าหน่วยงานใช้
งบประมาณไม่คุ้มค่า  

เปิดเผยรายงานผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุก
เดือน 

งานอ านวยการ/เจ้าหน้าท่ี
การเงิน งบประมาณ และ
พัสดุ 

ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 

ตัวชี้วัดที ๓. การใช้
อ านาจ 

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานบางส่วน
รู้สึกว่าได้รับการมอบหมายงาน
ท่ีไม่เป็นธรรม 

1. จัดท าค าส่ังมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การร้องเรียนกรณีไม่ได้รับ
ค ว า ม เ ป็ น ธ ร ร ม จ า ก
ผู้บังคับบัญชา 

ผกก.สน.บางโพงพาง ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 

ตัวชี้วัดท่ี ๔. การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

เจ้าหน้าท่ีบางส่วนไม่ทราบ
รายละเอียด/แนวทางเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินราชการท่ี

ช้ีแจง ระเบียบปฏิบัติให้
ก าลังพลในหน่วยงานทราบ 

ผกก.สน.บางโพงพาง /สว.
อก.สน.บางโพงพาง/
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
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ถูกต้อง โพงพาง ทุกเดือน 
 

ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน/ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนา 

มาตรการ/กิจกรรม ในการ
พัฒนาปรับปรุง 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การก ากับติดตามผล 

ตัวชี้วัดท่ี ๕. การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

บ า ง ส่ ว น ไ ม่ เ ช่ื อ มั่ น ว่ า ก า ร
ร้องเรียนปัญหาการทุจริตจะ
กระท าได้โดยปลอดภัย 
และมี การด า เนินการอย่ า ง
ตรงไปตรงมา 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ร้องเรียนหากพบผู้ท่ีกระท า
ทุจริตโดยผู้ท่ีร้องเรียนได้รับ
ความคุ้มครองและมีความ
ปลอดภัย 

ผกก.สน.บางโพงพาง /
หัวหน้างานทุกสายงาน 

ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 

ตัวชี้วัดท่ี ๖.คุณภาพ
การด าเนินงาน 

ผู้มารับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียบางส่วนไม่มั่นใจว่าจะได้รับ
การด าเนินงานท่ีมีคุณภาพเท่า
เทียมกัน 

-ก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ประกาศต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

หัวหน้างานทุกสายงาน ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 

ตัวชี้วัดท่ี ๗. 
ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 

ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจุบัน 
อยู่เสมอในทุกช่องทาง 

-การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ช่องทางอันหลากหลาย 
-ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 
สน.บางโพงพาง ให้เป็น
ปัจจุบัน 

หัวหน้างานทุกสายงาน ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 

ตัวชี้วัดท่ี 8. การ
ปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ให้บริการให้มากขึ้นเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับผู้มารับ
บริการ 

การให้บริการผ่านระบบ E - 
Service 
 

หัวหน้างานทุกสายงาน ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 
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ตัวชี้วัด 
การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง/
จุดอ่อน/ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนา 

มาตรการ/กิจกรรม ในการ
พัฒนาปรับปรุง 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ การก ากับติดตามผล 

ตัวชี้วัดท่ี ๙.การเปิดเผย
ข้อมูล 

ผู้รับบริการได้รับการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานทีไม่เป็น
ปัจจุบันและรวดเร็ว 

- ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร
เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน
ทีไม่เป็นปัจจุบันและรวดเร็ว
และความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) และปรับปรุง 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- แต่ละสายงานด าเนินการ
ตามปฏิทินกิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมาย 

หัวหน้างานทุกสายงาน/
คณะกรรมการขับเคล่ือน
ITA 

ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑๐. การ
ป้องกันการทุจริต 

ไม่มีแผนการเตรียมความพร้อม
รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ง ในการด าเนินงาน 

- เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล โ ด ย มี
องค์ประกอบท่ีครบถ้วน 
- แต่ละสายงานแต่ละสาย
งานด าเนินการตามปฏิทิน
กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 

หัวหน้างานทุกสายงาน/
คณะกรรมการขับเคล่ือน
ITA 

ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอ านวยการ
รายงานความคืบหน้า
ต่อ ผกก.สน.บาง
โพงพาง ทุกเดือน 

 
 
 
 

............................................................................................................................. ....................
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ก าหนด ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)ของสถานีต ารวจนครบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเวลาด าเนินการแต่ละหัวข้อ 

 
  ข้อ ข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O3 อ านาจหน้าท่ี อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานี
ต ารวจ 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O5 ข้อมูลการติดต่อ อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ป./จร./สอบ/สืบ /จัดเตรียมข้อมูล 
อ านวยการ รวบรวมรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ประชาสัมพันธ์ ป./จร./สอบ/สืบ /จัดเตรียมข้อมูล 
อ านวยการ รวบรวมรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเผยแพร่ทุกสัปดาห์ 

O8 Q&A อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O9 S0cial network อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
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  ข้อ ข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าข้อมูล 

การบริหารงาน 

แผนด าเนินงาน 

O10 แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O11 รายงานก ากับติดตามการด าเนินงาน อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 (ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ) 
ป./จร./สอบ/สืบ /จัดเตรียมข้อมูล 
อ านวยการ รวบรวมรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

การให้บริการ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 (ของประชาชนผู้รับบริการ ) 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ทุกเดือน 

O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ทุกเดือน 

O17 E-Service อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

การบริหารเงิน
งบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี อ านวยการ/การเงิน งบประมาณ จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ 

อ านวยการ/การเงิน งบประมาณ จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการรายงานทุกเดือน 

O20 รายงานผลการใชจ้่ายประจ าป ี อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ อ านวยการ/พัสดุ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
 ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 
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  ข้อ ข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าข้อมูล 
การบริหารเงิน
งบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือจัดหาพัสดุ 
อ านวยการ/พัสดุ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบด าเนินการ

รายงานทุกเดือน 

O23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุรายเดือน 
อ านวยการ/พัสดุ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบด าเนินการ

รายงานทุกเดือน 

O24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุประจ าปี 
อ านวยการ/พัสดุ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ ด าเนินการเสร็จสิ้น 

ภายใน ม.ค.65 

การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

O25 นโยบายการบริหารก าลังพล อ านวยการ/ก าลังพลจัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ ด าเนินการเสร็จ
สิ้น ภายใน ม.ค.65 

O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ก าลังพล 

อ านวยการ/ก าลังพลจัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ ด าเนินการ
รายงานทุกเดือน 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารก าลงัพล อ านวยการ/ก าลังพลจัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ ด าเนินการเสร็จ
สิ้น ภายใน ม.ค.65 

O28 รายงานผลการบรหิารและพัฒนาก าลัง
พลประจ าป ี

อ านวยการ/ก าลังพลจัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ ด าเนินการเสร็จ
สิ้น ภายใน ม.ค.65 

การส่งเสริม
ความโปร่งใส 

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนทุจริต 

O29 แนวการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าป ี

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

 



มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส สถานีต ารวจนครบาลบางโพงพาง 
 

 
14 

การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการ

ทุจริต 

เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจ 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจ 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการรายงานผลทุกเดือน 

การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการ

ทุจริต 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าป ี ทุกสายงานด าเนินการ /อ านวยการรวบรวมเป็นภาพรวม / ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน  ม.ค.65 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

ทุกสายงานด าเนินการ/อ านวยการรวบรวมเป็นภาพรวม/ผกก.ตรวจสอบ 
รายงานผลการด าเนินการทุกเดือน 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจ าป ี ทุกสายงานด าเนินการ /อ านวยการรวบรวมเป็นภาพรวม / ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน  ม.ค.65 

O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันทุจริต 

ทุกสายงานด าเนินการ/อ านวยการรวบรวมเป็นภาพรวม/ผกก.ตรวจสอบ 
รายงานผลการด าเนินการทุกเดือน 

มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการ

ทุจริต 

มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปรง่ใส
และป้องกันการทุจริต 

O41 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ
โปร่งใส ภายในสถานีต ารวจ 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ม.ค.65 

O42 การด าเนินการตามมาตรการการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานี

ต ารวจ 

อ านวยการ.จัดท าข้อมูลรายงาน ผกก.ตรวจสอบ 
ด าเนินการรายงานผลทุกเดือน 
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การก ากับติดตาม 
 เมื่อวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ ผกก.สน.บางโพงพาง/ประธานคณะท างานขับเคล่ือนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ประชุมหัวหน้างานทุกสายงานเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 เมื่อวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ ผกก.สน.บางโพงพาง/ประธานคณะท างานขับเคล่ือนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ประชุมหัวหน้างานทุกสายงาน  โดยมี
วาระส าคัญในการประชุม ได้แก่  
 - การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามท่ีแต่ละฝ่ายได้รับมอบหมาย  
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 เมื่อวันท่ี ๑๐ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. 
          พ.ต.อ.ชาญฤทธิ์ ทรัพย์สมบัติ ผกก.สน.บางโพงพาง ได้ประชุมบริหารประจ าเดือน โดยมีหัวหน้างาน
ทุกสายงานของ สน.บางโพงพาง พร้อมด้วยคณะท างานขับเคล่ือนการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุม 
 โดยมีวาระส าคัญในการประชุมคือ การสรุปผลการด าเนินการขับเคล่ือนการประเมินคุณภาพและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมท้ังก าชับเจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับการลงข้อมูลในระบบ 
ITA ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เพื่อจะได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจสอบผ่านระบบให้แล้วเสร็จ
ภายในกรอบเวลาท่ีทางส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนด 
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