ผลการดาเนินการตาม
มาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใส
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตารวจนครบาลหนองแขม
นำเสนอโดย
พันตำรวจเอก อภิชำติ ทองจันดี
ผูก้ ำกับกำรสถำนีตำรวจนครบำลหนองแขม

ผลการดาเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจาปงบประมาณ พ.ศ5252 .
ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
ตามทีไ่ ดกาหนดมาตรการ/กิจกรรมิ เพิ่อสงเสริมคิณธรรมและความโปรงใสภายในสถานิีตำรวจนครบาลิ
ประจาปงบประมาณิพ.ศ.ิ2565ิโดยไดดำเนินการขิบเคลิอนมาตรการสงเสริมคิณธรรมและความโปรงใสิของิ
สถานีตารวจนครบาลหนองแขมิประจาปงบประมาณิพ.ศ.ิ2565 ดงตอไปนี้
1.ิสถานิีตารวจนครบาลหนองแขม
ิไดมิีคำสิงแตงติ้งคณะขิบเคล่อนการประเมินคิณธรรมและความโปรงิ ในิ การดาเนนงานของหนวยงาน
ภาครฐิ(IntegrityิandิTransparencyิAssessment:ิITA)รายละเอียดดงนี้

คาสั่ง สถานีตารวจนครบาลหนองแขมิ
ที่ 163/2564
เรื่อง แตงต้งคณะกรรมการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามการประเมนคณธรรมิ
และความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ
(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA)ิของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
ตามทีป่ ระธานกรรมการปิองกินและปราบปรามการทิจริตแหิงชาติิ มอบหมายใหิสานิกประเมินิ
คิณธรรมและความโปริงใสิ ศิกษาแนวทางและหาริอกิบสำนิกงานตำรวจแหิงชาติิ ในการขยายการประเมินิ
คณธรรมและความโปรงใสิ ในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐิ (Integrity & Transparency Assessment
:ITA)ลงสูิ“สถานิีตำรวจนครบาล”ิเพิ่อใหิเกิดกลไกการมิีสิวนริวมและเกิดการปิองกินการทิจริติในเชิงพิ้นทีเ่ ขติ
กริงเทพมหานคริ อยิางเป็นริูปธรรมทีช่ ิดเจนิ ท้งนิี้ิ สานิกงานตำรวจแหิงชาติิ ไดิเหินชอบและริบดาเนินการตามที่ิ
สานกงานคณะกรรมการป้องกนและปราบปรามการทจรตแหงชาตเสนอิ โดยผูบญชาการตารวจแหงชาติ ไดิ
มอบหมายให กองบ ญชาการตารวจนครบาลิ
กาหนดผูที่รบผดชอบที่ชดเจนิ
ในการเป็นศูนย์กลางใน
การประสานงานสถานีตารวจนครบาลรวมถงสงเสรมและกากบตดตามอยางตอเน่องรวมท้งมอบหมายใหผูกากบการิ
สถานิีตำรวจนครบาลิริบนโยบายในการขิบเคล่อนการประเมินคิณธรรมและความิโปริงใสในการดาเนินงานิของิ
หนวยงานภาครฐ(Integrity & Transparency Assessment :ิ ITA)ิ ของสถานีตารวจนครบาลิ และใหมีการิ
กาหนดผูิริบผดชอบการประเมินทีช่ ิดเจนทง้ ในดิานของกระบวนการประเมินิและิกระบวนการพิฒนาคิณภาพการิ
ใหบรการประชาชนนิ้น
เพิ่อใหการดาเนินงานการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานเป็นไปดิวยความิ
เริียบริอยบรรลิเปิาหมายทีก่ ำหนดไวิจิงแติงติ้งคณะกรรมการดาเนินการในการขิบเคลิอนและกำกิบติดตามการิ
ประเมินคิณธรรมและความโปริงใสในการดำเนินงานของหนิวยงานภาคริฐิ (Integrityิ&ิTransparency
Assessmentิ:ิITA)ิของสถานีตารวจนครบาลิดงนี้
1.ิ ผูกากบการิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
เปนประธานกรรมการ
2.ิ รองผูกากบการปองกนปราบปรามิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม เปนกรรมการ
3.ิ รองผูกากบการสอบสวนิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
เปนกรรมการ
4.ิ รองผูกากบการสบสวนิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
เปนกรรมการ
5.ิ สารวตรจราจริสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
เปนกรรมการ
6.ิ สารวตรอานวยการิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
เปนเลขานการ

../หนาที่ความรบผดชอบ
หนาที่ความรบผดชอบ
-ิิวางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคิณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานิ ของิ
หนวยงานภาคร ฐิ (Integrity & Transparency Assessment:ิ ITA)ิ ของสถานี ตารวจนครบาลิ ประจาป ิ
งบประมาณิ2565
-ิิกำกิบดิูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเปนไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาิที่กำหนดิ
และเปนไปตามหลกการทางวชาการไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกน
-ิผลิกดินใหสถานิีตารวจนครบาลปริบปริงแกไขหนวยงานหริอการจิดกิจกรรมตางๆเพิ่อสงเสริมิใหเกิดิ
คณธรรมมีความโปรงใสและปองกนการทจรตในทกสายงาน
-ิมอบหมายเจาหนาที่ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขมิ กองบงคบการตารวจนครบาลิ 2ิ
กองบญชาการิตารวจนครบาลิทาหนาที่ดาเนนการและข้นตอนตางิๆิตามที่กาหนด
-ิสารวตรอานวยการิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
รวบรวมผลการปฏิบิติพรอมภาพถายรายงานใหผู กำกิบการิสถานิีตำรวจนครบาลหนองแขมิทราบ
ตามกาหนด
ทง้ นิี้ิติ้งแติบิดนิี้เป็นตินไปจนเสรจส้นภารกจ
ส่งิณิวนที่

1ิิตลาคม พ.ศ.ิ๒๕๖4

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิพนตารวจเอก
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
(ิอภชาติิจนทองดีิ)
ผูกากบการสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

2.ิผูกำกบการสถานิีตารวจนครบาลหนองแขมิไดจดการประชิมชิี้แจงและใหขอมูลิการประเมนคณธรรมและความิิิิ
โปรงิในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ
(IntegrityิandิTransparencyิAssessment:ิITA)
สถานีตารวจนครบาลิประจาปงบประมาณิพ.ศ.2565ิแกเจาหนาที่ตารวจิรายละเอียดดงนี้

รายงานการประชมแตงต้งคณะกรรมการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามิ
การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ
(Integrity & Transparency Assessment :ิITA)ิของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
คร้งที่ิ1 /2565
เม่อวนทีิ่ 23ิธนวาคมิ 2564
ณิหองประชมิศปก.ช้นิ3ิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

ผูเขารวมประชิม 1.ิิพ.ต.อ.อภชาติทองจนดีิ
ผูกากบการิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

ประธานกรรมการ

2.ิพ.ต.ท.ิพลวติิโพธ์ฉตร
รองผูกากบการปองกนปราบปรามิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

กรรมการ

3.ิิพ.ต.ท.ิวชติสวสดี
รองผูกากบการสอบสวนิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

กรรมการ

4.ิพ.ต.ท.เหมรศม์ิพรนาคสอนโกษา
รองผูกากบการสบสวนิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

กรรมการ

5.ิพ.ต.ท.ณรรฐพงษ์ิมคเจรญ
สารวตรจราจริสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

เปนกรรมกา

6.ิพ.ต.ต.ิวลลภิเบี้ยวบงเกดิิิิิ
สารวิตรอำนวยการิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

เปนเลขานิการ

เร่มประชมเวลาิ10.00น.
ประธานกลาวเปดประชิมิ และดาเนนการตามระเบียบวาระการประชิมดิงตอไปนี้ิ
วาระที่ิ1.ิเร่องที่ประธานแจงใหที่ประชมทราบ
ประธานแจงใหที่ประชมทราบวาิตามที่ประธานกรรมการป้องกนและปราบปรามการทจรตแหงชาติ
มอบหมายใหิสานิกประเมินิคิณธรรมและความโปริงใสิศิกษาแนวทางและหาริอกิบสำนิกงานตำรวจแหิงชาติิในิ
การขยายการประเม นิ คณธรรมและความโปรงใสิ ในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐิ (Integrity &ิ
TransparencyิAssessmentิ:ิIิTA)ิลงสูิ“สถานิีตำรวจนครบาล”ิเพิิอใหิเกิดกลไกการมิีสิวนริวมและเกิดการิ
ป้องกนการทจรติ ในเชงพ้นที่เขตกรงเทพมหานคริ อยางเป็นรูปธรรมที่ชดเจนิ ท้งนี้ิ สานกงานตารวจแหงชาตได
เหินชอบและริบิ ดาเนินการตามทีส่ ำนิกงานคณะกรรมการปิองกินและปราบปรามการทิจริตแหิงชาติเสนอิ โดยผู
บิญชาการตารวจแหิงชาติิ ไดิมอบหมายใหิกองบิญชาการตำรวจนครบาลิ กำหนดผูิทีร่ ิบผิดชอบทีช่ ิดเจนิ ในการ
เป็นศิูนยิ์กลางในการประสานงานสถานิีตำรวจนครบาลิ รวมถิงสิงเสริมและกำกิบติดตามอยิางติอเนิิองิ รวมท้ง
มอบหมายใหผูกากบการสถานีตารวจนครบาลริบนโยบายในการขิบเคลิอนการประเมินคิณธรรมและ
ความิโปริงใสในการดาเนินงานิ ของหนวยงานภาครฐ(Integrity & Transparency Assessment :ิITA)ิของ
สถานีตารวจนครบาลและใหิมิีการกาหนดผูิริบผิดชอบการประเมินทีิชิดเจนทิงในดิานของกระบวน
การประเมินิและิกระบวนการพฒนาคณภาพการใหบรการประชาชนิ ที่ประชมรบทราบ
วาระทีิ่ 2.ิเร่องรบรองรายงานการประชม
เลขานการเสนอรายงานการประชมคร้งที่ิ 1/2565 เม่อวนที่ิ 23ิธนวาคม 2564ิใหที่ประชม
รบรองิมติ ที่ประชมรบรองรายงานการประชม
วาระทีิ่ 3.ิ เร่องสบเน่องิ(ถามี)
-ิ ไมมี
วาระที่ิ4.ิ เร่องเพ่อทราบ
-ิ แตงต้งคณะกรรมการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามการประเมนคณธรรม
และความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐิ(Integrityิ&ิTransparency Assessmentิ:ิITA)

ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขม
-ิมติที่ประชมรบทราบิ
วาระที่ิ5. เร่องเพ่อพจารณา
-ิวางกรอบแนวทางการดาเนนงานการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานิของหนวยงานิ
ภาครฐิ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessment:ิITA)ิของสถานีตารวจนครบาลิประจาปงบประมาณิ2565
-ิกากบดูแลตรวจสอบและตดตามการประเมนใหเปนไปตามกรอบการประเมนตามระยะเวลาิที่กาหนดิ
และเปนไปตามหลกการทางวิชาการไดอยางเปนมาตรฐานเดิียวกิน
-ิผลกดนใหสถานีตารวจนครบาลปรบปรงแกไขหนวยงานหรอการจดกจกรรมตางๆเพ่อสงเสรมิใหเกดิ
คณธรรมมีความโปรงใสและปองกนการทจรตในทกสายงาน
-ิมอบหมายเจาหนาที่ของสถานีตารวจนครบาลหนองแขมิกองบงคบการตารวจนครบาลิ2ิ
กองบญชาการิตารวจนครบาลิทาหนาที่ดาเนนการและข้นตอนตางิๆิตามที่กาหนด
มติที่ประชมเหนชอบิ
วาระทีิ่ 6. เร่องอิ่นิๆิ(ถามี)
-ไมมีิเลก
ประชมเวลาิ12.00น.
พ.ต.ต.
ิ(วลลภิิเบี้ยวบงเกด)
สว.อก.สน.หนองแขมิ
ผูจดรายงานการประชิม
พ.ต.อ.
(ิอภชาติิจนทองดีิ)
ิผกก.สน.หนองแขม
ิผูตรวจรายงานการประชิม

รูปถายการประชมแตงต้งคณะกรรมการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามิ
การประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐิ
(Integrity & Transparency Assessment :ิITA)ิของสถานีตารวจนครบาลหนองแขมิ
คร้งทีิ่ 1 /2565
เม่อวนที่ิ23ิ ธ น ว า ค ม 2565
ณิหองประชมิศปก.ิช้นิ3ิสถานีตารวจนครบาลหนองแขม

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ.

ิ

ผกก.สน.หนองแขม
ผูตรวจรายงานการประชิม

3.ิรายงานผลการดำเนินการขิบเคลิอนมาตรการสงเสริมคิณธรรมและความโปรงใสิของสถานิีตารวจิ
นครบาลหนองแขมประจาปงบประมาณิพ.ศิ.2565ิรายละเอียดดงนี้
มาตรการ/
กิจกรรม

วิธีการ
ดาเนินการ

1)ิการปฏบตหนาที่

1.การจดทาคูมอิ
ปฏบตงานใหแก
เจาหนาที่แตละสายงานิ
แสดงข้นตอนและิ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวิ
อยางเครงครดิและิ
โปรงใสิเผยแพร แกิข
าราชการตารวจในิ
สงกดทราบโดยท่วกน

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

1ิรองิผกก.ทกสายิ ปงบประมาณิ2565ิ -ิดาเนนการจดทาิคู
งานิจดทาขอมูลิ เปนตนไป
มอปฏบตงานแตละิ
เสนอิผกก.สน.บางิ
สายงานตามรูปแบบิ
รกิอนมติสิ่งการ
ของสานกงานตารวจิ
แหงชาตแลวเสรจิ
2 งานอานวยการิ
เผยแพริเน้อหาให
รวบรวมสรปผลิ
ขาราชการตารวจิ
จดทาประกาศหรอิ
คาส่ง
สามารถเขาถงไดิ
ผานเวปไซด์ิสถานีิ
3.ผกก.ิกากบิ
ตารวจนครบาลหนอง
ประเมนิ และิ
ตดตามผล
แขม

ข้อเสนอแนะ
ปรบปรงขอมูล
ใหเป็นปัจจบน

เผยแพร ขาราชการิ
ตารวจในสงกดทราบิ
โดยท่วกน
ไม่พบข้อร้องเรียน
จากข้าราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก
2.ิการฝกอบรมิ
ปฏบตงานแกเจาหนาที่ิ
ใหมีความสามารถิและิ
มีความรบผดชอบตอิ
งานในหนาที่ที่ิ
รบผดชอบิในฐานะิเจ
าหนาที่ของรฐอยางมีิ
คณธรรม

1 รองิผกก.ป.สน.ิ
หนองแขมิ
กาหนดิกจกรรม
เสนอิผกก.สน.
หนองแขมิอนมติ
สิ่งการ

2.1ิการฝกประจาิ
สปดาห

2 งานอานวยการิ
รวบรวมสรปผลิ
จดทาประกาศหรอิ
คาส่ง

2.2ิการฝกอบรมิ
อ่นๆในลกษณะเพ่มิ
ความสามารถ

3.ผกก.ิกากบิ
ประเมนิ และิ
ตดตามผล

2.3ิการอบรมในิ
ลกษณะปลูกฝงิ
คณธรรมในการปฏบติ
หนาที่
2.4 การซอมแผนิ
เผชญเหต

ปงบประมาณิ2565ิ -ิดาเนนกจกรรมแลวิ
เสรจิผลดาเนนการิ
เปนตนไป
เปนไปโดยความิ
เรียบรอย
ไม่พบข้อร้องเรียน
จากข้าราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก

ดาเนนกจกรรม
อยางตอเน่อง

มาตรการ/
กิจกรรม

วิธีการ
ดาเนินการ

ผูรับผิดชอบ

3.ิรณรงค ใหความรูิ ผกก.สน.หนองแขม
สรางธรรมภบาลิ
คณธรรมในการปฏบติ
หนาที่ิและสรางความิ
ตระหนกถงการงดใหงดิ
ริบสิ่งตอบแทนิจากิ
การปฏบตหนาที่หรอิ
ละเวนปฏบตหนาที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ปงบประมาณิ2565ิ -ิ ดาเนนกจกรรมแลวิ
เสรจิ ผลดาเน นการิ
เปนตนไป
เปินิไปิโดิยิคิวิาิมิ
เรียบรอย

ข้อเสนอแนะ
ไมมี

-ประกาศเจตนารมิ
ปิอิงิกินิกิาิรทิจิริติ
ไมใหไมรบิ สนบนทกิ
รูปแบบิ สน.หนอง
แขมิลงวนิทีิ่ 31ิ ธิ.คิ
.64ิ เผยแพรผาน
เวปไซดิ สน.หนอง
แขมITAิO34
ไม่พบข้อร้องเรียน
จากข้าราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก

2)ิการใชิ
งบประมาณ

1.ิการจดทาแผนการิ สว.อก.สน.หนองแขม ปงบประมาณิ2565ิ
-ิดาเนนกจกรรมแลว
ใชจายงบประมาณิ
เจาหนาที่การเงนิ
เปนตนไป
ประจาปและเผยแพริ
1.ิการจดทาแผนการิ
และพสด
อยางโปรงใสิคมคาิเป
ใชจายงบประมาณิ
นไปตามิวตถประสงค
และเผยแพรผานเวปิ
และไมิเออประโยชน
ไซด สน.หนองแขม
แกตนเองิหรอพวกพอง
ITAิO18ิ2.งาน
2.ิกาหนดมาตรการิ
อานวยการิจดทา
ควบคมการเบกจายเงนิ
สมดควบคมการิเบกจ
ของบคลากรภายในิในิ
ายของบคลากริ
เร่องตางิๆิเชนิคาิทา
ภายในิในเร่องตางิๆิ
งานลวงเวลาิคาวสดิอป
แลวเสรจิ3.ประกาศ
กรณ หรอคาิเดนทางิ
มาตรการิสงเสรม
ฯลฯ
ความโปรงใสิในการ
3.ิ กาหนดมาตรการิ
จดซอิจดจางิเผย
ควบคมกระบวนการิ
แพรผานเวปไซดิสน.
จดซอิจดจางและการิ
หนองแขมิITA O35ิ
ตรวจรบพสด
4.ประกาศ
ิสน.หนองแขม
4.ิกาหนดกจกรรมการิ
มาตรการใหผิมู สี วนได
เปดโอกาสใหบคลากริ
สวนเสียมีสวนรวมิ
ภายในมีสวนรวมในการิ
เผยแพรผานเวปไซดิ
ตรวจสอบการใชจายิ
สน.หนองแขมิITAิ
งบประมาณของิหนวย
O35
งานตนเองได
ไม่พบข้อร้องเรียน
จากขาราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก

ไมมี

มาตรการ/
กิจกรรม

วิธีการ
ดาเนินการ

3)ิการใชอานาจ

1.ิแตงติ้งิ
คณะกรรมการประชมิ
วางแผนิวางนโยบายิ
การประเมนิสทธิ
ประโยชน เล่อนข้นิ
แตงติ้งหมนเวียนิขา
ราชการตารวจในิสน.
หนองแขม
2.ิกาหนดิชอง
ทางรองเรียนิและิ
มาตรการิกรณีิผู
บงคบบญชาการใชิ
อานาจส่งิการใหิผูใต
บงคบบญชาทาในิ
ธระสวนตวของิ ผิบู ง
คบบญ
ิิิชาหริอทาิใน
ส่งที่ไมถูกตอง

4)ิการใชิ
ทรพย์สนของิ
ราชการ
1.เรียกตรวจทรพยสนิ
ราชการิรถยนติจกร
ยานยนติอาวธปน
2.กาหนดแนวทางการิ
เบกจายยมทรพยสนิ
ราชการ
3.กาหนดแผนิ
บารงรกษาทรพยสนิ
ราชการ

กาหนดแนวทางปฏบติ
เกี่ยวกบการใชิทรพย
สนของราชการทีิ่ถูกต
องิเพ่อเผยแพรใหิ
บคลากรภายในไดิ
รบทราบและนาไปิ
ปฏบติรวมไปถงิหน
วยงานจะตองมีการิ
กากบดูแลและิ
ตรวจสอบการใชิ
ทรพยสนของราชการิ
ของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ผกก.สน.หนองแขม ปงบประมาณิ2565ิ -ิดาเนนวางนโยบายิ
การบรหารกาลงพลิ
เปนตนไป
ทาเอกสารเผยแพริ
ผานเวปไซด สน.
หนองแขมิITAิO25

ข้อเสนอแนะ
ไมมี

-จดทาประกาศิ
สน.หนองแขมิ
มาตรการตรวจสอบิ
การใชดลพนจิเผย
แพรผานเวปไซดิสน.
หนองแขมิ
ITA O35ิไม่พบข้อ
ร้องเรียน
จากข้าราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก
ผกก.สน.หนอง
แขมิสว.อก.สน.
หนองแขมิเจาหน
าที่พสด

ปงบประมาณิ2565ิ -ิ ดาเนนกจกรรมแลวิ
เสรจิ ผลดาเน นการิ
เปนตนไป
เปินิไปิโดิยิคิวิาิมิ
ใหสารวตรอานวยการิ เรียบรอย
รายงานความคบหนา
ไม่พบข้อร้องเรียน
ตอผูกากบการิ
จากขาราชการใน
สถานีตารวจิ
หน่วย และ
บุคคลภายนอก
นครบาลหนอง
แขมิิทกิ3
เดอน

ไมมี

มาตรการ/
กิจกรรม

วิธีการ
ดาเนินการ

5)ิการแกไขิ
ปัญหาการทจริต

1.ออกประกาศิ
เจตนารมณ์ิผกกิ
เผยแพรทางเวปไซด์

-ประกาศเจตนารมณ์ิ
ผกก.

2.จดกจกรรมใหิขา
ราชการตารวจหรอิ
บคคลภายนอกมีสวนิ
รวมในการปองกนการิ
ทจรต

-กจกรรมรณรงคิ
ปลูกฝงคานยมสจรต
-เพ่มชองทางรองเรียนิ
รองทกขผานระบบิ
ออนไลน

3.จดทาแนวทางิร
องเรียนผานระบบิ
ออนไลน

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผกก.สน.หนอง
แขมและ

ปงบประมาณิ
2565

คณะกรรมการิ
ดาเนนการในการิ
ขบเคล่อนิITAิ
สน.หนองแขม

เปนตนไป

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

-ิ ดาเนนกจกรรมแลวิ
เสรจิ ผลดาเน นการิ
เปินิไปิโดิยิคิวิาิมิ
เรียบรอย
1.ประกาศ
1.1มาตรการสงเสรมิ
ความโปรงใสในการิ
จดซ้อจดจางิ1.2
มาตรการใหผูมิิีิสวน
ไดสวนเสียมีสวนิรวมิ
1.3มาตรการปองกนิ
ผูแจงเบาะแสการิ
ทจรต
1.4มาตรการิ
ตรวจสอบการใชิ
ดลพนจของเจาหนาทีิ่
เผยแพรผานเวปไซดิ
สน.หนองแขมิITAิ
O35

-

2.จดกจกรรมิประชา
สมพนธิเผยแพรผาน
เวปไซดิสน.หนองแขมิ
ITAิO38
3.จดทาแนวทางิร
องเรียนผานระบบิ
ออนไลน เผยแพริผ
านเวปไซด สน.
หนองแขมิITAิ
O30
ไม่พบข้อร้องเรียน
จากข้าราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก

มาตรการ/
กิจกรรม

วิธีการ
ดาเนินการ

6)ิคณภาพการิ
ดาเนนงาน

1.จดทาคูมอการิ

ใหบรการประชาชนิ
และพนธสญญาิ
1ิกาหนดมาตรฐาน
ประกาศใหผูมาตดต
ขนิิิตอนิและระยะเวลาิ อิไดรบทราบ
การปฏบตหนาที่
2.ใหผูบงคบบญชาแติ
2ิปลูกฝงให
ละสายงานหม่นอบรมิ
ขา ราชการตารวจเหนิ ปลูกฝงใหขาราชการิ
ถงความสาคญิของผูิมา ตารวจเหนถงิ
ตดตอราชการโดยไมิ
ความสาคญิของผูมาิ
เลอกปฏบต
ตดตอราชการโดยไมิ
เลอกปฏบต
3.ิประชาสมพนธิข
อมูลแก ผูมาตดตอิ
หริอผิมู สิี วนไดสวนเสิียิ
อยางตรงไปตรงมาิไม
ปดบงหรอบดเบอนิข
อมูล

3.ประชาสมพนธขอมูลิ
แกิผิมู าติดตอิหริอผูมีิ
สวนไดสวนเสียิใหิ
สามารถเขาถงขอมูลไดิง
ายและถูกตอง

4.ิกาหนดมาตรการิ
ปองกนการให-รบิผล
ประโยชนใดๆเพอ่ ใหิ
ปฏบตหนาที่หรอละิเว
นปฏบตหนาที่โดยิ
ทจรต

4.กาหนดมาตรการิป

5.ิสรางชองทางใหผูิ
มาตดตอราชการิ
สามารถประเมนการิ
ปฏบตงานของิเจาหน
าที่

องกนการให-รบิผล
ประโยชนใดๆเพ่อใหิ
ปฏบตหนาทีห่ รอละเวนิ
ปฏบตหนาที่โดยทจรต
5.ิสรางชองทางใหผูมาิ
ตดตอราชการสามารถิ
ประเมนการปฏบตงานิ
ของเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผกก.สน.หนอง
แขมิและ

ปงบประมาณิ
2565

คณะกรรมการิ
ดาเนนการในการิ
ขบเคล่อนิITAิ
สน.หนองแขม

เปนตนไป

ผลการดาเนินการ
ดาเนนการแลวเสรจ
1.คูมอการใหบรการิ
ประชาชนเผยแพิริ
ผานเวปไซดิ สน.
หนองแขม ITA O14
และิ พนธสญญาเผย
แพริผานเวปไซดิสน.
หนองแขมิ ITA O14
และตดิไวิ ณิหิอิงบิ
ริกิาิริประชาชน
2.อบรมปลูกฝงใหิข
าราชการตารวจเหนิ
ถงความสาคญิ ของผูิ
มาตดตอราชการโดยิ
ไมเลอกปฏบต

3 .ปิระชาส มพ ิ นิธิ
ขอมูลสถานีิผานแบบิเิ
ป ดิ เิผิยิ ข อิ มูิ ลิ
สาธารณะิ OIT เวปิ
ไซดิสน.หนองแขม

4.กาหนดมาตรการิ
ปองกนการให-รบิผล
ประโยชนใดๆิเพ่อให
ปฏบตหนาที่ิหรอ
ละเวนปฏบติหนาที่
โดยทจรติผานิแบบ
เปดเผยขอมูลิ
สาธารณะิOIT การิ
เสรมสรางคาวมิโปร
งใสิITA O29-ิO33
5.ตดิโปสเตอรแสดงิ
QR code ประเมนิ
การใหปรการิภายในิ
ที่ทาการสถานี
ไม่พบข้อร้องเรียน
จากข้าราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก

ข้อเสนอแนะ
ไมมี

มาตรการ/
กิจกรรม
7)ิประสทธภาพิ
การส่อสาร
1.ิการเผยแพรขอมูลิ
ของหนวยงานในเร่องิ
ตางๆตอสาธารณชนิ
ผานชองทางทีิ่
หลากหลายิสามารถิ
เขาถงไดงายิและไมิ
ซบซอนิโดยขอมูลที่ิ
เผยแพรจะตองิครบถ
วนและเปนิปจจบนิิิิ
โดยเฉพาะิอยางย่ง
ผลการิดาเนนงาน
ของิหนวยงานและข
อมูลทีิ่สาธารณชนควริ
รบทราบ
2 ชองทางใหิผูรบ
บรการ
ผูมาิ
ติดตอิหริอผิมู ีสวนได
สวนเสียิสามารถสงคาิ
ตชมหรอความคดเหนิ
เกี่ยวกบการิ
ดาเนนงาน/การิให
บรการิและมีการิ
ชี้แจงในกรณีที่มีขอิ
กงวลสงสยไดอยางิ
ชดเจน
3.ิการจดใหมีชองทางิ
ใหผูมาตดตอสามารถิร
องเรียนการทจรตของิ
เจาหนาที่ในหนวยงานิ
ดวยิซ่งสะทอนถงการิ
ส่อสารกบผูรบบรการผูิ
มาติดตอิหริอผิมู ีสวนิ
ไดสวนเสียอยางมีิ
ประสทธภาพ

วิธีการ
ดาเนินการ
1.จดทาส่อิประชา
สมพนธิตดต้งไว ณิ
ที่ทาการิและระบบ
ออนไลน
2.จิดชองทางแสดงิ
ทีประชาชนสามารถิ
ความเหนไดรูปแบบิ
ออนไลนและิออฟ
ไลน
3.จดใหมีชองทางใหผูิ
มาตดตอสามารถิรอง
เรียนการทจรตของิเจ
าหนาที่ในหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
ผกก.สน.หนอง
แขมิและ
คณะกรรมการ
ดาเนนการ
ในการขบ
เคลอ่ นิิITAิ
สน.หนองแขม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปงบประมาณิ2565ิ
เปนตนไป

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

-ดาเนนการิ
เรียบรอย

ไมมี

1.จดทาส่อิประ
ชาสมพนธิตดต้ง
ไว ณิที่ทาิการิ
และระบบิออน
ไลนผานแบบิเป
ดเผยขอมูลิ
สาธารณะิOITิเผย
แพร ผานเวปไซดิสน.
หนองแขม
2.จดชองทางแสดงิ

ความเหินทีิ่
ประชาชนสามารถิ
สามารถแสดงิ
ความคดเหินโดยิส
งจดหมายแสดงิ
ความเหนิหรอิ
กรอกแบบประเมินิ
ความพงพอใจผานิ
ระบบออนไลนได
3.จดชองทางิที่ิ

ประชาชนสามารถิ
รองเรียนิโดยิ
สามารถแสดงิ
ความคดเหินโดยิส
งจดหมายแสดงิ
ความเหนิหรอิ
กรอกแบบประเมินิ
ความพิงพอใจผานิ
ระบบออนไลนได
ไม่พบข้อร้องเรียน
จากข้าราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก

มาตรการ/
กิจกรรม
8)ิการปรบปรงิ
ระบบการทางาน
1.ิการปฏบตงานิ
ของเจาหนาที่และิ
กระบวนการทางานิ
ของหนวยงานใหดีิ
ย่งข้นิรวมไปถงการิ
นาเทคโนโลยีมาใชิ
ในการดาเนนงานิ
เพ่อใหเกดความิ
สะดวกรวดเรวมากิ
ย่งข้น
2.ิการเปดโอกาสิ
ใหผูรบบรการหรอผูิ
มาตดตอิเขามามีิส
วนรวมในการิ
ปรบปรงพฒนาการิ
ดาเนนงานเพ่อใหิ
สอดคลองกบความิ
ตองการดวย
3.ิการใหิ
ความสาคญกบการิ
ปรบปรงการิ
ดาเนนงานใหมีิ
ความโปรงใสมากิ
ข้นิขาราชการิ
ตารวจในสงกดิสน.ิ
หนองแขม

วิธีการ
ดาเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1.นาเทคโนโลยีมาิ
ขาราชการิ
ใชในการพฒนาการิ ตารวจิสน.หนอง
ปฏบตงาน
แขมิทกนาย
2.เปดโอกาสใหิผู
รบบรการหรอผูมาิ
ตดตอิเขามามิีสวนิ
รวมในการปรบปรงิ
พฒนาการิ
ดาเนนงานเพ่อใหิ
สอดคลองกบความิ
ตองการดวย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปงบประมาณิ2565ิ
เปนตนไป

ผลการดาเนินการ

ข้อเสนอแนะ

-ดาเนนการแลวิ
เสรจเสรจ

ไมมี

1.การนาระบบิ
เทคโนโลยี/ิ
ออนไลนมาใชในิ
งานตางๆ
2การรบสนบสนนิ
จากิ
บคคลภายนอกในิ
การปรบปรงิ
พฒนาการิ
ดาเนนงาน
ไม่พบข้อร้องเรียน
จากขาราชการใน
หน่วย และ
บุคคลภายนอก

มาตรการ/
กิจกรรม
9)ิการเปิดเผยิ
ขอมิูล

10)ิการป้องกนการิ
ทจรต

วิธีการ
ดาเนินการ

ผูรับผิดชอบ

แตละสายงานดำ
ฝ่ายอานวยการิ
เน นงานตามปฏทนิ รวบรวม
กจกรรมทีไ่ ดรบิ
มอบหมาย
แตละสายงานิ
ดาเนนงานตามิ
ปฏทนกจกรรมิที่ิ
ไดรบมอบหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลการดาเนินการ

ปีงบประมาณิ2565ิ ลงขอมิูลเรียบรอย
เป็นตนไป
ปรบปรงขอมูลใหิ

ข้อเสนอแนะ
”

รายงานทกวนที่ิ28ิ เป็นปัจจบน
ของเดอน

ฝ่ายอานวยการิ ปีงบประมาณิ2565ิ ลงขอมิูลเรียบรอย
รวบรวม
เป็นตนไป
ปริบปริงขอมิูล ใหิ
รายงานทกวนที่ 28ิ เป็นปัจจบน
ของเดอน

พ.ต.อ.
ิ(ิอภชาติิทองจนดีิ)ิ
ิผกก.สน.หนองแขม

”

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สน.หนองแขม
โทร 0242 93570 2
ทีิ่ ๐๐๑๕./๒)(๑๒).๕(บก.น.วนที่ิ 24ิธนวาคมิ2564
เร่อง รายงานการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามการประเมนคณธรรมิและความโปรงใสในิ
การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA)
ประจาเดือน ธันวาคม 2564
เรียน ผกก.สน.หนองแขม
ตามขอส่งการิผกก.สน.หนองแขมิทีิ่ 227/2564ิลงิ22ิธ.ค.64ิใหดาเนนขบเคล่อนิและกากบ
ตดตามิ การประเมนคณธรรมิ และความโปรงใสในิ การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ &ิ
Transparencyิ Assessment :ิ ITA)ิ โดยใหใหฝายอานวยการสรปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.หนองแขมิ
ทราบนิ้น
ฝายอานวยการไดดาเนนการแลวิขอเรียนวาิเดอนิธ.ค.64ิมีิดาเนนการดงนี้
1.ิิิดาเนนการจัดทาขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามขอิ 01-06ิเสรจสมบูรณิ และประกาศลงเวบไซด
แลว
2.ิ ดาเนนการปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(OpenิDataิIntegrityิ

and Transparency Assessment:ิOIT)ิตามขอิ01-06 เสรจสมบูรณิและประกาศลงิ
เวบไซดแลว
3.ิ กาชบใหเจาหนาที่ผูปฏบตงานในิสน.หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเมนิIIT
เสรจส้นแลว
4.ิ กาชบเจาหนาที่ผูปฏบตงานิแจงบคคลินตบคคลิบรษทเอกชนิและิหนวยงานรฐิประเมนิ
แบบิEITิแลว
จงเรียนมาเพ่อโปรดทราบ
ิพ.ต.ต.ิิ
ิิิิิิิิิิิิิ(วลลภิิเบี้ยงบงเกดิ)
สว.อก.สน.หนองแขม
-ทราบิกาชบิรองิผกก.ทกฝายิคณะกรรมการขบเคล่อนฯเรงดาเนนการกาชบเจาหนาที่เรงจดทาขอมูล
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ.
(อภชาติทองจนดี)
ผกก.สน.หนองแขม

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สน.หนองแขม
โทริ 0242 93570
ทีิ่ ๐๐๑๕./๒)(๑๒).๕(บก.น.วนที่ิ 26ิมกราคม 2565
เร่องิรายงานิการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามการประเมนคณธรรมิและความโปรงใสในิการ
ดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA)
ประจาเดือน มกราคม 2565
เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม
ตามขอส่งการิผกก.สน.หนองแขมิที่ิ227/2564ิลงิ22ิธ.ค.64ิใหดาเนนขบเคล่อนและิกากบ
ตดตามิ การประเมนคณธรรมิ และความโปรงใสในิ การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ &ิ
Transparencyิ Assessment :ิ ITA)ิ โดยใหใหฝายอานวยการสรปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.หนองแขมิ
ทราบนิ้น
ฝายอานวยการไดดาเนนการแลวิขอเรียนวาิเดอนิม.ค.65ิมีิดาเนนการดงนี้
1.ิิดาเนนการจัดทาขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามขอิ 07-42ิอยูระหวางดาเนนการลงขอมูล
และประกาศลงเวบไซดสวนหน่งแลว
2.ิดาเนนการปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(OpenิDataิ
Integrity and Transparency Assessment:ิOIT)ิตามขอิ7-14 เสรจสมบูรณิและิ
ประกาศลงเวบไซดแลวิและปรบปรงขอมูลบางสวน
3.ิกาชบใหเจาหนาที่ผูปฏบตงานในิสน.หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเมนิIIT
เสรจส้นแลว
4.ิกาชบเจาหนาที่ผูปฏบตงานิแจงบคคลินตบคคลิบรษทเอกชนิและิหนวยงานรฐิ
ประเมนิแบบิEIT แลว
จงเรียนมาเพ่อโปรดทราบ
ิ

ิิิิิิพ.ต.ต.ิิ
ิิิิิิิิิิิิิ(ิวลลภิิเบี้ยวบงเกด)
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิสว.อก.สน.หนองแขม
-ทราบิกาชบิรองิผกก.ทกฝายิคณะกรรมการขบเคล่อนฯเรงดาเนนการกาชบเจาหนาที่เรงจดทาขอมูล
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ.
(ิอภชาติิทองจนดีิ)
ผกก.สน.หนองแขม

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สน.หนองแขม
โทริ 0242 93570
ทีิ่ ๐๐๑๕./๒)(๑๒).๕(บก.น.ิวนที่ิ 28ิกมภาพนธ์ิ2565
เร่องิรายงานการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามการประเมนคณธรรมิและความโปรงใสในิการ
ดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA)
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2565
เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม
ตามขอส่งการิผกก.สน.หนองแขมิทีิ่ 227/2564ิลงิ22ิธ.ค.64ิใหดาเนนขบเคล่อนิและกากบ
ตดตามิ การประเมนคณธรรมิ และความโปรงใสในิ การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ &ิ
Transparencyิ Assessment :ิ ITA)ิ โดยใหใหฝายอานวยการสรปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.หนองแขมิ
ทราบนิ้น
ฝายอานวยการไดดาเนนการแลวิขอเรียนวาิเดอนิก.พ.65ิมีิดาเนนการดงนี้
1.ิดาเนนการจดทาขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and Transparencyิ
Assessment:ิOIT)ิตามขอิ07-42 อยิูระหวางดาเนินการลงขอมูลิิและประกาศลงเวิบไซดสวนิ
หน่งแลว
2.ิิดาเนนการปริบปรงและเพิมเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามขอิ 15-25ิเสรจสมบูรณิ และประกาศลงเวบไซดแลว
และปรบปรงขอมูลบางสวน
3.ิกาชบใหเจาหนาที่ผูปฏบตงานในิสน.หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเมนิIITิเสรจส้นแลว
4.ิกาชบเจาหนาที่ผูปฏบตงานิแจงบคคลินตบคคลิบรษทเอกชนิและิหนวยงานรฐิประเมนิแบบ
EITิแลว
จงเรียนมาเพ่อโปรดทราบ
ิิิิิพ.ต.ต.
(วลลภิิเบี้ยงบงเกด)
สว.อก.สน.หนองแขม
-ทราบิกาชบิรองิผกก.ทกฝายิคณะกรรมการขบเคล่อนฯเรงดาเนนการกาชบเจาหนาที่เรงจดทาขอมูล
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ.
(ิอภชาติิทองจนดีิ)
ผกก.สน.หนองแขม

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สน.หนองแขม
โทริิิ 0242 93570
ทีิ่ ๐๐๑๕./๒)(๑๒).๕(บก.น.ิวนที่ิ 28ิมีนาคมิ2565
เร่องิรายงานิการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามการประเมนคณธรรมิและความโปรงใสในิการ
ดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA)
ประจาเดือน มีนาคม 2565
เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม
ตามขอส่งการิผกก.สน.หนองแขมิที่ิ227/2564ิลงิ22ิธ.ค.65 ใหดาเนนขบเคล่อนิและกากบ
ตดตามิ การประเมนคณธรรมิ และความโปรงใสในิ การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ &ิ
Transparencyิ Assessment :ิ ITA)ิ โดยใหใหฝายอานวยการสรปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.หนองแขมิ
ทราบนิ้น
ฝายอานวยการไดดาเนนการแลวิขอเรียนวาิเดอนิมี.ค.65ิมีิดาเนนการดงนี้
1.ิิดาเนนการจัดทาขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามขอิ 07-42ิอยูระหวางดาเนนการลงขอมูล
และประกาศลงเวบไซดสวนหน่งแลว
2.ิิดาเนนการปรับปรุงและเพิม่ เติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data
Integrity and Transparency Assessment:ิOIT)ิตามขอิ7-14 เสรจสมบูรณิและิ
ประกาศลงเวบไซดแลวิและปรบปรงขอมูลบางสวน
3.ิกาชบใหเจาหนาที่ผูปฏบตงานในิสน.หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเมนิIIT
เสรจส้นแลว
4.ิกาชบเจาหนาที่ผูปฏบตงานิแจงบคคลินตบคคลิบรษทเอกชนิและิหนวยงานรฐิ
ประเมนิแบบิEIT แลว
จงเรียนมาเพ่อโปรดทราบ
ิพ.ต.ต.ิ
(วลลภิิเบี้ยงบงเกด)
สว.อก.สน.หนองแขม
-ทราบิกาชบิรองิผกก.ทกฝายิคณะกรรมการขบเคล่อนฯเรงดาเนนการกาชบเจาหนาที่เรงจดทาขอมูล
ิ
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ.
(ิอภชาติิทองจนดีิ)
ผกก.สน.หนองแขม

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สน.หนองแขม
โทร 0242 93570 ิิ
ทีิ่ ๐๐๑๕./๒)(๑๒).๕(บก.น.วนที่ิ 28ิเมษายนิ2565
เร่อง รายงานิการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามการประเมนคณธรรมิและความโปรงใสในิ
การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA)
ประจาเดือน เมษายน 2565
เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม
ตามขอส่งการิ ผกก.สน..หนองแขมิ ที่ิ 227/2564ิ ลงิ 22ิ ธ.ค.64ิ ใหดาเนนขบเคล่อนิ และ
กากบตดตามิ การประเมนคณธรรมิ และความโปรงใสในิ การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ &ิ
TransparencyิAssessment :ิITA)ิโดยใหใหฝายอานวยการสรปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน..หนองแขม
ทราบนิ้น
ฝายอานวยการไดดาเนนการแลวิขอเรียนวาิเดอนิเม.ย.65ิมีิดาเนนการดงนี้
1.ิดาเนนการจดทาขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and Transparencyิ
Assessment:ิOIT)ิตามขอิ07-42 อยิูระหวางดาเนินการลงขอมูลิิและประกาศลงเวิบไซดสวนิ
หน่งแลว
2.ิิดาเนนการปริบปรงและเพิ่มเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามขอิ 15-25ิเสรจสมบูรณิ และประกาศลงเวบไซดแลว
และปรบปรงขอมูลบางสวน
3.ิกาชบใหเจาหนาที่ผูปฏบตงานในิสน..หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเมนิIITิเสรจส้นแลว
4.ิกาชบเจาหนาที่ผูปฏบตงานิแจงบคคลินตบคคลิบรษทเอกชนิและิหนวยงานรฐิประเมนิแบบ
EITิแลว
จงเรียนมาเพ่อโปรดทราบ
ิิพ.ต.ต.ิิ
ิิิิิิิิิิิิิ(วลลภิิเบี้ยงบงเกด)
สว.อก.สน..หนองแขม
-ทราบิกาชบิรองิผกก.ทกฝายิคณะกรรมการขบเคล่อนฯิเรงดาเนนการกาชบเจาหนาที่เรงจดทาขอมูล
พ.ต.อ.
(อภชาติิทองจนดี)
ผกก.สน..หนองแขม

บันทึกขอความ
สวนราชการ
สน.หนองแขม
โทร 0242 93570 ิิ
ทีิ่ ๐๐๑๕./๒)(๑๒).๕(บก.น.วนที่ิ 29ิพฤษภาคมิ2565
เร่อง รายงานิการดาเนนการในการขบเคล่อนและกากบตดตามการประเมนคณธรรมิและความโปรงใสในิ
การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA)
ประจาเดือน พฤษภาคม 2565
เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม
ตามขอส่งการิ ผกก.สน..หนองแขมิ ที่ิ 227/2564ิ ลงิ 22ิ ธ.ค.64ิ ใหดาเนนขบเคล่อนิ และ
กากบตดตามิ การประเมนคณธรรมิ และความโปรงใสในิ การดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ(Integrityิ &ิ
TransparencyิAssessment :ิITA)ิโดยใหใหฝายอานวยการสรปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน..หนองแขม
ทราบนิ้น
ฝายอานวยการไดดาเนนการแลวิขอเรียนวาิเดอนิเม.ย.65ิมีิดาเนนการดงนี้
1.ิดาเนนการจดทาขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and Transparencyิ
Assessment:ิOIT)ิตามขอิ07-42 อยิูระหวางดาเนินการลงขอมูลิิและประกาศลงเวิบไซดสวนิ
หน่งแลว
2.ิิดาเนนการปริบปรงและเพิ่มเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามขอิ 26-42ิเสรจสมบูรณิ และประกาศลงเวบไซดแลว
และปรบปรงขอมูลบางสวน
3.ิกาชบใหเจาหนาที่ผูปฏบตงานในิสน..หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเมนิIITิเสรจส้นแลว
4.ิกาชบเจาหนาที่ผูปฏบตงานิแจงบคคลินตบคคลิบรษทเอกชนิและิหนวยงานรฐิประเมนิแบบ
EITิแลว
จงเรียนมาเพ่อโปรดทราบ
ิิพ.ต.ต.ิิ
ิิิิิิิิิิิิิ(วลลภิิเบี้ยงบงเกด)
สว.อก.สน..หนองแขม
-ทราบิกาชบิรองิผกก.ทกฝายิคณะกรรมการขบเคล่อนฯิเรงดาเนนการกาชบเจาหนาที่เรงจดทาขอมูล
พ.ต.อ.
(อภชาติิทองจนดี)
ผกก.สน..หนองแขม

