
 

 

ผลการด าเนินการตาม 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

น ำเสนอโดย 
พนัต ำรวจเอก อภิชำติ   ทองจนัดี 

ผูก้  ำกบักำรสถำนีต ำรวจนครบำลหนองแขม 



 

ผลการด าเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจ าปงบประมาณ พ.ศ  .5252  
ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

 
ตามทีไ่ดก าหนดมาตรการ/กิ จกรรมิ เพิ ่อสงเสริ มคิ ณธรรมและความโปรงใสภายในสถานิีตำรวจนครบาลิ

ประจ าปงบประมาณิพ.ศ.ิ2565ิ โดยไดดำเนิ นการขิ บเคล ิ อนมาตรการสงเสริ มค ิณธรรมและความโปรงใสิของิ
สถานีต ารวจนครบาลหนองแขมิประจ าปงบประมาณิพ.ศ.ิ2565 ด งตอไปนี้ 

1.ิสถานิีต ารวจนครบาลหนองแขม 

ิไดมิีคำส ิ งแตงติ ้งคณะขิ บเคล ่อนการประเมิ นคิ ณธรรมและความโปรงิ ในิ การด าเน นงานของหนวยงาน
ภาคร ฐิ(IntegrityิandิTransparencyิAssessment:ิITA)รายละเอียดด งนี้ 



 
ค าสั่ง สถานีต ารวจนครบาลหนองแขมิ

ที ่ 163/2564 
เรื่อง แตงต ้งคณะกรรมการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามการประเม นค ณธรรมิ

และความโปรงใสในการด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ 
(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA)ิของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

ตามทีป่ระธานกรรมการปิ องกิ นและปราบปรามการทิ จริ ตแหิ งชาติ ิ มอบหมายใหิ สานิ กประเม ินิ
คิ ณธรรมและความโปริ งใสิ ศิ กษาแนวทางและหาริ อกิ บสำนิ กงานตำรวจแหิ งชาติ ิ ในการขยายการประเมิ นิ
ค ณธรรมและความโปร งใสิ ในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐิ (Integrity & Transparency Assessment  
:ITA)ลงสู ิ“สถานิีตำรวจนครบาล”ิเพิ ่อใหิ เกิ ดกลไกการมิีสิ วนริ วมและเกิ ดการปิ องกิ นการทิ จริ ติ ในเชิ งพิ ้นทีเ่ขติ
กริ งเทพมหานคริ อยิ างเป็นริูปธรรมทีช่ิ ดเจนิ ท ้งนิี้ิ สานิ กงานตำรวจแหิ งชาติ ิ ไดิ เหิ นชอบและริ บด าเนิ นการตามที่ิ
ส าน กงานคณะกรรมการป้องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต เสนอิ โดยผู บ ญชาการต ารวจแห งชาต ิ ได ิ
มอบหมายให กองบ ญชาการต ารวจนครบาลิ ก าหนดผู ที่ร บผ ดชอบที่ช ดเจนิ ในการเป็นศูนย์กลางใน 
การประสานงานสถานีต ารวจนครบาลรวมถ งส งเสร มและก าก บต ดตามอย างต อเน ่องรวมท ้งมอบหมายให ผู ก าก บการิ
สถานิีตำรวจนครบาลิริ บนโยบายในการขิ บเคล ่อนการประเมิ นคิ ณธรรมและความิโปริ งใสในการดาเนิ นงานิของิ
หน วยงานภาคร ฐ(Integrity & Transparency Assessment :ิ ITA)ิ ของสถานีต ารวจนครบาลิ และให มีการิ
ก าหนดผูิ ริ บผ ดชอบการประเมิ นทีช่ิ ดเจนท ง้ในดิ านของกระบวนการประเมิ นิและิกระบวนการพิ ฒนาคิ ณภาพการิ
ให บร การประชาชนนิ ้น 

เพิ ่อให การด าเนิ นงานการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสในการด าเนิ นงานเป็นไปดิ วยความิ
เริียบริ อยบรรลิ เปิ าหมายทีก่ำหนดไวิ จิ งแติ งติ ้งคณะกรรมการด าเนิ นการในการขิ บเคล ิ อนและกำกิ บติ ดตามการิ
ประเมิ นคิ ณธรรมและความโปริ งใสในการดำเนิ นงานของหนิ วยงานภาคริ ฐิ (Integrityิ&ิTransparency 
Assessmentิ:ิITA)ิของสถานีต ารวจนครบาลิด งนี้ 

1.ิ ผกู าก บการิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม เปนประธานกรรมการ 
2.ิ รองผูก าก บการปองก นปราบปรามิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม เปนกรรมการ 
3.ิ รองผู ก าก บการสอบสวนิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม เปนกรรมการ 
4.ิ รองผูก าก บการส บสวนิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม เปนกรรมการ 
5.ิ สารว ตรจราจริสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม เปนกรรมการ 
6.ิ สารว ตรอ านวยการิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม เปนเลขาน การ 



 

../หนาที่ความร บผ ดชอบ 
หนาที่ความร บผ ดชอบ 

-ิิ วางกรอบแนวทางการดำเนิ นงานการประเมิ นคิ ณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิ นงานิ ของิ
หนวยงานภาคร ฐิ (Integrity & Transparency Assessment:ิ ITA)ิ ของสถานีต ารวจนครบาลิ ประจ าป ิ
งบประมาณิ2565 

-ิิกำกิ บดิูแลตรวจสอบและติ ดตามการประเมิ นใหเปนไปตามกรอบการประเมิ นตามระยะเวลาิที่กำหนดิ
และเปนไปตามหล กการทางว ชาการไดอยางเปนมาตรฐานเดียวก น 

 
-ิผลิ กดิ นใหสถานิีต ารวจนครบาลปริ บปริ งแกไขหนวยงานหริ อการจ ิดกิ จกรรมตางๆเพิ ่อสงเสริ มิใหเกิ ดิ

ค ณธรรมมีความโปรงใสและปองก นการท จร ตในท กสายงาน 
-ิ มอบหมายเจาหนาที่ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมิ กองบ งค บการต ารวจนครบาลิ2ิ

กองบ ญชาการิต ารวจนครบาลิท าหนาที่ด าเน นการและข ้นตอนตางิๆิตามที่ก าหนด 
-ิสารว ตรอ านวยการิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
รวบรวมผลการปฏิ บิ ติ พรอมภาพถายรายงานใหผูกำกิ บการิสถานิีตำรวจนครบาลหนองแขมิทราบ 

ตามก าหนด 
 

ท ง้นิี้ิติ ้งแติ บิ ดนิี้เป็นติ นไปจนเสร จส ้นภารก จ 
 

ส ่งิณิว นที่ 1ิิต ลาคม พ.ศ.ิ๒๕๖4 
 
 
 

 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ นต ารวจเอก 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 

(ิอภ ชาต ิ ิจ นทองดีิ ) 
ผูก าก บการสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 



2.ิผกูำก บการสถานิีต ารวจนครบาลหนองแขมิไดจ ดการประชิ มชิี้แจงและใหขอมูลิการประเม นค ณธรรมและความิิิิ

โปรงิในการด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ 

(IntegrityิandิTransparencyิAssessment:ิITA) 

สถานีต ารวจนครบาลิประจ าปงบประมาณิพ.ศ.2565ิแกเจาหนาที่ต ารวจิรายละเอียดด งนี้ 

รายงานการประช มแตงต ้งคณะกรรมการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามิ
การประเม นค ณธรรมและความโปรงใสในการด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ 

(Integrity & Transparency Assessment :ิITA)ิของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม

คร ้งท่ีิ1 /2565 

เม ่อว นท่ีิ23ิธ นวาคมิ 2564 

ณิหองประช มิศปก.ช ้นิ3ิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 
 

ผูเขารวมประชิ ม  1.ิิพ.ต.อ.อภ ชาต ิทองจ นดีิ 

ผกู าก บการิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม ประธานกรรมการ 

2.ิพ.ต.ท.ิพลว ติิโพธ ์ฉ ตร 

รองผกู าก บการปองก นปราบปรามิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม กรรมการ 

3.ิิพ.ต.ท.ิว ช ติสว สด ี

รองผกู าก บการสอบสวนิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม กรรมการ 

4.ิพ.ต.ท.เหมร ศม ์ิพรนาคสอนโกษา 

รองผกู าก บการส บสวนิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม กรรมการ 

5.ิพ.ต.ท.ณรรฐพงษ์ิม คเจร ญ 

สารว ตรจราจริสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม เปนกรรมกา 

6.ิพ.ต.ต.ิว ลลภิเบี้ยวบ งเก ดิิิิิ 

สารว ิตรอำนวยการิสถานตี ารวจนครบาลหนองแขม เปนเลขานิ การ 
 



เร ่มประช มเวลาิ10.00น. 

ประธานกลาวเปดประชิ มิ และด าเน นการตามระเบียบวาระการประชิ มดิ งตอไปนี้ิ

วาระท่ีิ1.ิเร ่องท่ีประธานแจงใหที่ประช มทราบ 

ประธานแจงใหที่ประช มทราบวาิตามท่ีประธานกรรมการป้องก นและปราบปรามการท จร ตแห งชาต ิ

มอบหมายให ิสานิ กประเมิ นิคิ ณธรรมและความโปริ งใสิศิ กษาแนวทางและหาริ อกิ บสำนิ กงานตำรวจแหิ งชาติ ิ ในิ

การขยายการประเม นิ ค ณธรรมและความโปร งใสิ ในการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐิ (Integrity &ิ

TransparencyิAssessmentิ:ิIิTA)ิลงสู ิ“สถานิีตำรวจนครบาล”ิเพิ ิ อใหิ เกิ ดกลไกการมิีสิ วนริ วมและเกิ ดการิ

ป้องก นการท จร ติ ในเช งพ ้นที่เขตกร งเทพมหานคริ อย างเป็นรูปธรรมที่ช ดเจนิ ท ้งนี้ิ สาน กงานต ารวจแห งชาต ได 

เหิ นชอบและริ บิ ด าเนิ นการตามทีส่ำนิ กงานคณะกรรมการปิ องกิ นและปราบปรามการทิ จริ ตแหิ งชาติ เสนอิ โดยผู 

บิ ญชาการต ารวจแหิ งชาติ ิ ไดิ มอบหมายใหิ กองบิ ญชาการตำรวจนครบาลิ กำหนดผู ิทีร่ิ บผิ ดชอบทีช่ิ ดเจนิ ในการ

เป็นศิูนยิ์กลางในการประสานงานสถานิีตำรวจนครบาลิ รวมถิ งสิ งเสริ มและกำกิ บติ ดตามอยิ างติ อเนิ ิ องิ รวมท ้ง

มอบหมายให ผู ก าก บการสถานีต ารวจนครบาลริ บนโยบายในการขิ บเคล ิ อนการประเมิ นคิ ณธรรมและ 

ความิ โปริ งใสในการดาเนิ นงานิ ของหน วยงานภาคร ฐ(Integrity & Transparency Assessment :ิ ITA)ิ ของ

สถานีต ารวจนครบาลและใหิ มิีการก าหนดผูิ ริ บผิ ดชอบการประเมิ นทีิ ชิ ดเจนท ิ งในดิ านของกระบวน 

การประเมิ นิและิกระบวนการพ ฒนาค ณภาพการให บร การประชาชนิ ที่ประช มร บทราบ 

วาระที่ิ 2.ิเร ่องร บรองรายงานการประช ม 

เลขาน การเสนอรายงานการประช มคร ้งที่ิ1/2565 เม ่อว นที่ิ 23ิธ นวาคม 2564ิ ใหที่ประช ม

ร บรองมิต ิ ที่ประช มร บรองรายงานการประช ม 

วาระที่ิ 3.ิ เร ่องส บเน ่อง (ิถามี) 

-ิ ไมมี 

วาระท่ีิ4.ิ เร ่องเพ ่อทราบ 
 

-ิ แตงต ้งคณะกรรมการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามการประเม นค ณธรรม 
 

และความโปรงใสในการด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐิ(Integrityิ&ิTransparency Assessment :ิ IิTA) 



ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

-ิมต ิที่ประช มร บทราบิ

วาระท่ีิ5. เร ่องเพ ่อพ จารณา 

-ิวางกรอบแนวทางการด าเน นงานการประเม นค ณธรรมและความโปรงใสในการด าเน นงานิของหนวยงานิ
ภาคร ฐ (ิIntegrityิ&ิTransparencyิAssessment: IิTA)ิของสถานีต ารวจนครบาลิประจ าปงบประมาณิ2565 

-ิก าก บดูแลตรวจสอบและต ดตามการประเม นใหเปนไปตามกรอบการประเม นตามระยะเวลาิที่ก าหนดิ
และเปนไปตามหล กการทางวิ ชาการไดอยางเปนมาตรฐานเดิียวกิ น 

-ิผล กด นใหสถานีต ารวจนครบาลปร บปร งแกไขหนวยงานหร อการจ ดก จกรรมตางๆเพ ่อสงเสร มิใหเก ดิ
ค ณธรรมมีความโปรงใสและปองก นการท จร ตในท กสายงาน 

-ิมอบหมายเจาหนาที่ของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมิกองบ งค บการต ารวจนครบาลิ2ิ
กองบ ญชาการติ ารวจนครบาลิท าหนาที่ด าเน นการและข ้นตอนตางิๆ ิตามที่ก าหนด 

มต ิ ที่ประช มเห นชอบิ

วาระที่ิ 6. เร ่องอิ ่นิๆ (ิถามี) 

-ไมมีิเล ก

ประช มเวลาิ12.00น. 

พ.ต.ต. 
 
 
 
 

 
พ.ต.อ. 

 
 

ิ(ว ลลภิิเบี้ยวบ งเก ด) 

สว.อก.สน.หนองแขมิ 

ผูจดรายงานการประชิ ม 

(ิอภ ชาต ิิจ นทองดีิ) 

ิผกก.สน.หนองแขม 

ิผูตรวจรายงานการประชิ ม 



รูปถายการประช มแตงต ้งคณะกรรมการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามิ

การประเม นค ณธรรมและความโปรงใสในการด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐิ

(Integrity & Transparency Assessment :ิITA)ิของสถานีต ารวจนครบาลหนองแขมิ

คร ้งที่ิ 1 /2565 

เม ่อว นที่ิ23ิ ธ น ว า ค ม 2565 

ณิหองประช มิศปก.ิช ้นิ3ิสถานีต ารวจนครบาลหนองแขม 

 

 
 
 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ.ิ 

ผกก.สน.หนองแขม 

ผูตรวจรายงานการประชิ ม 



3.ิรายงานผลการดำเนิ นการขิ บเคล ิ อนมาตรการสงเสริ มคิ ณธรรมและความโปรงใสิของสถานิีต ารวจิ
นครบาลหนองแขมประจ าปงบประมาณิพ.ศิ.2565ิรายละเอียดด งนี้ 

มาตรการ/ 
กิจกรรม 

วิธีการ 
ด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1)ิการปฏ บ ต หน าที ่ 1.การจ ดท าคูม อิ
ปฏ บ ต งานใหแก 
เจาหนาที่แตละสายงานิ
แสดงข ้นตอนและิ
ระยะเวลาทีก่ าหนดไวิ
อยางเครงคร ดิและิ
โปรงใสิเผยแพร แกิข
าราชการต ารวจในิ
ส งก ดทราบโดยท ่วก น 

1ิรองิผกก.ท กสายิ
งานิจ ดท าขอมูลิ
เสนอิผกก.สน.บางิ
ร กิอน ม ต ิสิ ่งการ 

2 งานอ านวยการิ
รวบรวมสร ปผลิ
จ ดท าประกาศหร อิ
ค าส ่ง 

3.ผกก.ิก าก บิ
ประเม นิ และิ
ต ดตามผล 

ปงบประมาณิ2565ิ

เปนตนไป 

-ิด าเน นการจ ดท าิคู
ม อปฏ บ ต งานแตละิ
สายงานตามรูปแบบิ
ของส านกงานต ารวจิ
แหงชาต แลวเสร จิ
เผยแพริเน ้อหาให  
ขาราชการต ารวจิ
สามารถเขาถ งได ิ
ผ านเว ปไซด์ิสถานีิ
ต ารวจนครบาลหนอง
แขม 

เผยแพร ขาราชการิ
ต ารวจในส งก ดทราบิ
โดยท ่วก น 

ปร บปร งข อมูล

ให เป็นปัจจ บ น 

   ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากข้าราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

 

 2.ิการฝกอบรมิ
ปฏ บ ต งานแกเจาหนาที่ิ
ใหมีความสามารถิและิ
มีความร บผ ดชอบตอิ
งานในหนาที่ที่ิ
ร บผ ดชอบิในฐานะิเจ
าหนาที่ของร ฐอยางมีิ
ค ณธรรม 

2.1ิการฝกประจ าิ
ส ปดาห 

2.2ิการฝกอบรมิ
อ ่นๆในล กษณะเพ ่มิ
ความสามารถ 

1 รองิผกก.ป.สน.ิ
หนองแขมิ
ก าหนดิก จกรรม
เสนอิผกก.สน.
หนองแขมิอน ม ต ิ
สิ ่งการ 

2 งานอ านวยการิ
รวบรวมสร ปผลิ
จ ดท าประกาศหร อิ
ค าส ่ง 

3.ผกก.ิก าก บิ
ประเม นิ และิ
ต ดตามผล 

ปงบประมาณิ2565ิ

เปนตนไป 

-ิด าเน นก จกรรมแลวิ
เสร จิผลด าเน นการิ
เปนไปโดยความิ
เรียบรอย 

ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากข้าราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

ด าเน นก จกรรม

อย างต อเน ่อง 

 2.3ิการอบรมในิ
ล กษณะปลูกฝงิ
ค ณธรรมในการปฏ บ ต ิ
หนาที ่

    

 2.4 การซ อมแผนิ
เผช ญเหต  

    



มาตรการ/ 
กิจกรรม 

วิธีการ 
ด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

 3.ิรณรงค ใหความรูิ
สรางธรรมภ บาลิ
ค ณธรรมในการปฏ บ ต ิ
หนาที่ิและสรางความิ
ตระหน กถ งการงดใหงดิ
ริ บสิ ่งตอบแทนิจากิ
การปฏ บ ต หนาที่หร อิ
ละเวนปฏ บ ต หนาที ่

ผกก.สน.หนองแขม ปงบประมาณิ2565ิ

เปนตนไป 

-ิ ด าเน นก จกรรมแลวิ
เสร จิ ผลด าเน นการิ
เปินิไปิโดิยิคิว าิ มิิ
เรียบรอย 

-ประกาศเจตนารมิ
ป อิ งิ กิ ิ น กิ าิ ริท ิ จ ริ ติิ
ไมใหไมร บิ ส นบนท กิ
รูปแบบิ สน.หนอง
แขมลิงว นิที่ิ 31ิ ธ .ิคิ
.64ิ เผยแพรผาน
เว ปไซดิ สน.หนอง
แขมITAิO34 

ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากข้าราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

ไม มี 

2)ิการใช ิ
งบประมาณ 

1.ิการจ ดท าแผนการิ
ใชจายงบประมาณิ
ประจ าปและเผยแพริ
อยางโปรงใสิค มคาิเป
นไปตามิว ตถ ประสงค
และไมิเอ อประโยชน
แกตนเองหิร อพวกพอง 
2.ิก าหนดมาตรการิ
ควบค มการเบ กจายเง นิ
ของบ คลากรภายในิในิ
เร ่องตางิๆิเชนิคาิท า
งานลวงเวลาิคาวสด ิอ ป
กรณ หร อคาิเด นทางิ
ฯลฯ 
3.ิ ก าหนดมาตรการิ
ควบค มกระบวนการิ
จ ดซอ ิจ ดจางและการิ
ตรวจร บพ สด  

4.ิก าหนดก จกรรมการิ
เปดโอกาสใหบ คลากริ
ภายในมีสวนรวมในการิ
ตรวจสอบการใชจายิ
งบประมาณของิหนวย
งานตนเองได 

สว.อก.สน.หนองแขม 

เจาหนาที่การเง นิ
และพ สด  

ปงบประมาณิ2565ิ

เปนตนไป 

-ิด าเน นก จกรรมแลว 

1.ิการจ ดท าแผนการิ
ใชจายงบประมาณิ
และเผยแพรผานเว ปิ
ไซด สน.หนองแขม 
ITAิO18ิ2.งาน
อ านวยการิจ ดท า
สม ดควบค มการเิบ กจ
ายของบ คลากริ
ภายในิในเร ่องตางิๆิ
แลวเสร จิ3.ประกาศ
มาตรการิสงเสร ม
ความโปรงใสิในการ
จ ดซอ ิ จ ดจางิเผย
แพรผานเว ปไซดิสน.
หนองแขมิITA O35ิ
4.ประกาศ 
ิสน.หนองแขม
มาตรการใหผิูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมิ
เผยแพรผานเว ปไซดิ
สน.หนองแขมิITAิ
O35 

ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากขาราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

ไม มี 



มาตรการ/ 
กิจกรรม 

วิธีการ 
ด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

3)ิการใช อ านาจ 
1.ิแตงติ ้งิ

คณะกรรมการประช มิ
วางแผนิวางนโยบายิ
การประเม นิส ทธ ิ
ประโยชน เล ่อนข ้นิ
แตงติ ้งหม นเวียนิขา
ราชการต ารวจในิสน.
หนองแขม 

2.ิก าหนดิชอง
ทางรองเรียนิและิ
มาตรการิกรณีิผู
บ งค บบ ญชาการใชิ
อ านาจส ่งิการใหิผูใต
บ งค บบ ญชาท าในิ
ธ ระสวนต วของิ ผิูบ ง
ค บบญิ ิิ ชาหริ อท าิใน
ส ่งที่ไมถูกตอง 

ผกก.สน.หนองแขม ปงบประมาณิ2565ิ

เปนตนไป 

-ิด าเน นวางนโยบายิ
การบร หารก าล งพลิ
ท าเอกสารเผยแพริ
ผานเว ปไซด สน.
หนองแขมิITAิO25 

 
-จ ดท าประกาศิ 
สน.หนองแขมิ
มาตรการตรวจสอบิ
การใชด ลพ น จิเผย
แพรผานเว ปไซดิสน.
หนองแขมิ 
ITA O35ไิม่พบข้อ
ร้องเรียน 
จากขา้ราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

ไม มี 

4)ิการใช ิ
ทร พย์ส นของิ
ราชการ 

1.เรียกตรวจทร พยส นิ
ราชการิรถยนติจ กร
ยานยนติอาว ธปน 

2.ก าหนดแนวทางการิ
เบ กจายย มทร พยส นิ
ราชการ 

3.ก าหนดแผนิ
บ าร งร กษาทร พยส นิ
ราชการ 

ก าหนดแนวทางปฏ บ ต ิ
เกี่ยวก บการใชิทร พย
ส นของราชการที่ิถูกต
องิเพ ่อเผยแพรใหิ
บ คลากรภายในไดิ
ร บทราบและน าไปิ
ปฏ บ ต ิรวมไปถ งิหน
วยงานจะตองมีการิ
ก าก บดแูลและิ
ตรวจสอบการใชิ
ทร พยส นของราชการิ
ของหนวยงาน 

ผกก.สน.หนอง
แขมิสว.อก.สน. 
หนองแขมเิจาหน
าที่พ สด  

ปงบประมาณิ2565ิ

เปนตนไป 

ใหสารว ตรอ านวยการิ
รายงานความค บหนา 

ตอผู ก าก บการิ

สถานีต ารวจิ

นครบาลหนอง

แขมิทิ กิ3 

เด อน 

-ิ ด าเน นก จกรรมแลวิ
เสร จิ ผลด าเน นการิ
เปินิไปิโดิยิคิว าิ มิิ
เรียบรอย 

ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากขาราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

ไม มี 



มาตรการ/ 
กิจกรรม 

วิธีการ 
ด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

5)ิการแก ไขิ
ปัญหาการท จริ ต 

-ประกาศเจตนารมณ์ิ
ผกก. 

-ก จกรรมรณรงคิ
ปลูกฝงคาน ยมส จร ต 

-เพ ่มชองทางรองเรียนิ
รองท กขผานระบบิ
ออนไลน 

1.ออกประกาศิ
เจตนารมณ์ิผกกิ
เผยแพร ทางเว ปไซด์ 

2.จ ดก จกรรมใหิขา
ราชการต ารวจหร อิ
บ คคลภายนอกมีสวนิ
รวมในการปองก นการิ
ท จร ต 

3.จ ดท าแนวทางิร
องเรยีนผานระบบิ
ออนไลน 

ผกก.สน.หนอง
แขมและ 

คณะกรรมการิ
ด าเน นการในการิ
ข บเคล ่อนิITAิ
สน.หนองแขม 

ปงบประมาณิ
2565 

เปนตนไป 

-ิ ด าเน นก จกรรมแลวิ
เสร จิ ผลด าเน นการิ
เปินิไปิโดิยิคิว าิ มิิ
เรียบรอย 
1.ประกาศ 
1.1มาตรการสงเสร มิ
ความโปรงใสในการิ
จ ดซ ้อจ ดจางิ1.2
มาตรการใหผูมิิีิสวน
ไดสวนเสียมีสวนริวมิ
1.3มาตรการปองก นิ
ผูแจงเบาะแสการิ
ท จร ต 
1.4มาตรการิ
ตรวจสอบการใชิ
ด ลพ น จของเจาหนาที่ิ
เผยแพรผานเว ปไซดิ
สน.หนองแขมิITAิ
O35 

 
2.จ ดก จกรรมิประชา
ส มพ นธิเผยแพรผาน
เว ปไซดิสน.หนองแขมิ
ITAิO38 

 
3.จ ดท าแนวทางิร
องเรียนผานระบบิ
ออนไลน เผยแพริผ
านเว ปไซด สน.
หนองแขมิITAิ
O30 

ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากข้าราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

- 



มาตรการ/ 
กิจกรรม 

วิธีการ 
ด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

6)ิค ณภาพการิ
ด าเน นงาน 

1ิก าหนดมาตรฐาน 
ข นิ ิิตอนิและระยะเวลาิ
การปฏ บ ต หนาที่ 

2ิปลูกฝงให 
ขา ราชการต ารวจเห นิ
ถ งความส าค ญิของผูิ มา
ต ดตอราชการโดยไมิ
เล อกปฏ บ ต  

3.ิประชาส มพ นธิข
อมูลแก ผูมาต ดตอิ
หร ิอผิูมิีสวนไดสวนเสิียิ
อยางตรงไปตรงมาิไม
ปดบ งหร อบ ดเบ อนขิ
อมูล 

4.ิก าหนดมาตรการิ
ปองก นการให-ร บิผล
ประโยชนใดๆเพ อ่ใหิ
ปฏ บ ต หนาที่หร อละิเว
นปฏ บ ต หนาที่โดยิ
ท จร ต 

5.ิสรางชองทางใหผูิ
มาต ดตอราชการิ
สามารถประเม นการิ
ปฏ บ ต งานของิเจาหน
าที่ 

1.จ ดท าคูม อการิ
ใหบร การประชาชนิ
และพ นธส ญญาิ
ประกาศใหผู มาต ดต
อไิดร บทราบ 

2.ใหผูบ งค บบ ญชาแติ
ละสายงานหม ่นอบรมิ
ปลูกฝงใหขาราชการิ
ต ารวจเห นถ งิ
ความส าค ญิของผูมาิ
ต ดตอราชการโดยไมิ
เล อกปฏ บ ต  

3.ประชาส มพ นธขอมูลิ
แกิผิูมาต ิดตอิหร ิอผูมีิ
สวนไดสวนเสียิใหิ
สามารถเขาถ งข อมูลไดงิ
ายและถูกตอง 

4.ก าหนดมาตรการิป
องก นการให-ร บิผล
ประโยชนใดๆเพ ่อใหิ
ปฏ บ ต หนาทีห่ร อละเวนิ
ปฏ บ ต หนาที่โดยท จร ต 

5.ิสรางชองทางใหผูมาิ
ต ดตอราชการสามารถิ
ประเม นการปฏ บ ต งานิ
ของเจาหนาที่ 

ผกก.สน.หนอง
แขมแิละ 

คณะกรรมการิ
ด าเน นการในการิ
ข บเคล ่อนิITAิ
สน.หนองแขม 

ปงบประมาณิ
2565 

เปนตนไป 

ด าเน นการแลวเสร จ 

1.คูม อการใหบร การิ
ประชาชนเผยแพิริ
ผานเว ปไซดิ สน.
หนองแขม ITA O14 
และิ พ นธส ญญาเผย
แพริผานเว ปไซดิสน.
หนองแขมิ ITA O14 
และต ดไิวิ ณิหิอ งิบิ
ร กิ าิ ริปิระชาชน 

2 .อบรมปลูกฝงใหิข
าราชการต ารวจเห นิ
ถ งความส าค ญิ ของผูิ
มาต ดตอราชการโดยิ
ไมเล อกปฏ บ ต  

3 .ปิระชาส มพ ิ นิธิ
ขอมูลสถานีิผานแบบเิิ
ป ดิ เิ ผิยิ ข อิ มูิ ลิ
สาธารณะิ OIT เว ปิ
ไซดิสน.หนองแขม 

4.ก าหนดมาตรการิ
ปองก นการให-ร บิผล
ประโยชนใดๆิเพ ่อให
ปฏ บ ต หนาที่ิหร อ
ละเวนปฏ บ ต ิหนาที่
โดยท จร ติผานแิบบ
เปดเผยขอมูลิ
สาธารณะิOIT การิ
เสร มสรางคาวมิโปร
งใสิITA O29-ิO33 

5.ต ดิโปสเตอรแสดงิ
QR code ประเม นิ
การใหปร การิภายในิ
ที่ท าการสถาน ี

ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากข้าราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

ไม ม ี



มาตรการ/ 
กิจกรรม 

วิธีการ 
ด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

7)ิประส ทธ ภาพิ
การส ่อสาร 
1.ิการเผยแพรขอมูลิ
ของหนวยงานในเร ่องิ
ตางๆตอสาธารณชนิ
ผานชองทางที่ิ
หลากหลายิสามารถิ
เขาถ งไดงายิและไมิ
ซ บซอนิโดยขอมูลที่ิ
เผยแพรจะตองิครบถ
วนและเปนิปจจ บนิ ิิิ
โดยเฉพาะิอยางย ่ง
ผลการิด าเน นงาน
ของิหนวยงานและข
อมูลที่ิสาธารณชนควริ
ร บทราบ 
2 ชองทางใหิผูร บ
บร การ ผูมาิ
ต ิดตอิหริ อผิูมสีวนได
สวนเสียิสามารถสงค าิ
ต ชมหร อความค ดเห นิ
เกี่ยวก บการิ
ด าเน นงาน/การิให
บร การิและมกีาริ
ชี้แจงในกรณีที่มีขอิ
ก งวลสงส ยไดอยางิ
ช ดเจน 

3.ิการจ ดใหมีชองทางิ
ใหผูมาต ดตอสามารถิร
องเรียนการท จร ตของิ
เจาหนาที่ในหนวยงานิ
ดวยิซ ่งสะทอนถ งการิ
ส ่อสารก บผรู บบร การผูิ
มาต ิดตอิหร ิอผิูมีสวนิ
ไดสวนเสียอยางมีิ
ประส ทธ ภาพ 

1.จ ดท าส ่อิประชา
ส มพ นธิต ดต ้งไว ณิ
ที่ท าการแิละระบบ
ออนไลน 

2.จิ ดชองทางแสดงิ
ท ีประชาชนสามารถิ
ความเห นไดรูปแบบิ
ออนไลนและิออฟ
ไลน 

3.จ ดใหมีชองทางใหผูิ
มาต ดตอสามารถิรอง
เรียนการท จร ตของเิจ
าหนาที่ในหนวยงาน 

ผกก.สน.หนอง
แขมิและ
คณะกรรมการ
ด าเน นการ 
ในการข บ 
เคล อ่นิิITAิ
สน.หนองแขม 

ปงบประมาณิ2565ิ

เปนตนไป 

-ด าเน นการิ
เรียบรอย 

1.จ ดท าส ่อิประ
ชาส มพ นธิต ดต ้ง
ไว ณิท่ีท าิการิ
และระบบิออน
ไลนผานแบบิเป
ดเผยขอมูลิ
สาธารณะิOITิเผย
แพร ผานเว ปไซดสิน.
หนองแขม 

 

2.จ ดชองทางแสดงิ
ความเหิ นที่ิ
ประชาชนสามารถิ
สามารถแสดงิ
ความค ดเหิ นโดยิส
งจดหมายแสดงิ
ความเห นิหร อิ
กรอกแบบประเมิ นิ
ความพ งพอใจผานิ
ระบบออนไลนได 

3.จ ดชองทางิท่ีิ
ประชาชนสามารถิ
รองเรียนิโดยิ
สามารถแสดงิ
ความค ดเหิ นโดยิส
งจดหมายแสดงิ
ความเห นิหร อิ
กรอกแบบประเมิ นิ
ความพิ งพอใจผานิ
ระบบออนไลนได 

ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากข้าราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

ไม ม ี



มาตรการ/ 
กิจกรรม 

วิธีการ 
ด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

8)ิการปร บปร งิ
ระบบการท างาน 

1.ิการปฏ บ ต งานิ
ของเจาหนาที่และิ
กระบวนการท างานิ
ของหนวยงานใหดีิ
ย ่งข ้นิรวมไปถ งการิ
น าเทคโนโลยีมาใชิ
ในการด าเน นงานิ
เพ ่อใหเก ดความิ
สะดวกรวดเร วมากิ
ย ่งข ้น 

2.ิการเปดโอกาสิ
ใหผรู บบร การหร อผูิ
มาต ดตอิเขามามีิส
วนรวมในการิ
ปร บปร งพ ฒนาการิ
ด าเน นงานเพ ่อใหิ
สอดคลองก บความิ
ตองการดวย 

3.ิการใหิ
ความส าค ญก บการิ
ปร บปร งการิ
ด าเน นงานใหมีิ
ความโปรงใสมากิ
ข ้นิขาราชการิ
ต ารวจในส งก ดิสน.ิ
หนองแขม 

1.น าเทคโนโลยีมาิ
ใชในการพ ฒนาการิ
ปฏ บ ต งาน 

2.เปดโอกาสใหิผู
ร บบร การหร อผมูาิ
ต ดตอิเขามามิีสวนิ
รวมในการปร บปร งิ
พ ฒนาการิ
ด าเน นงานเพ ่อใหิ
สอดคลองก บความิ
ตองการดวย 

 
ขาราชการิ

ต ารวจิสน.หนอง
แขมิท กนาย 

ปงบประมาณิ2565ิ

เปนตนไป 

-ด าเน นการแลวิ
เสร จเสร จ 

 

1.การน าระบบิ
เทคโนโลยี/ิ
ออนไลนมาใชในิ
งานตางๆ 

 

2การร บสน บสน นิ
จากิ
บ คคลภายนอกในิ
การปร บปร งิ
พ ฒนาการิ
ด าเน นงาน 

ไม่พบข้อร้องเรียน 
จากขาราชการใน 
หน่วย และ 
บุคคลภายนอก 

ไม ม ี



มาตรการ/ 
กิจกรรม 

วิธีการ 
ด าเนินการ ผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินการ ข้อเสนอแนะ 

9)ิการเปิดเผยิ
ข อมิูล 

แต ละสาย งานดำ 
เน นงานตามปฏ ท นิ
ก จกรรมทีไ่ดร บิ
มอบหมาย 

ฝา่ยอ านวยการิ
รวบรวม 

ปีงบประมาณิ2565ิ

เป็นต นไป 

รายงานท กว นที่ิ28ิ
ของเด อน 

ลงข อมิูลเรียบร อย 

ปร บปร งขอมูลให ิ
เป็นปัจจ บ น 

” 

10)ิการป้องก นการิ
ท จร ต 

แต ละสายงานิ
ด าเน นงานตามิ

ปฏ ท นก จกรรมิท่ีิ
ไดร บมอบหมาย 

ฝา่ยอ านวยการิ
รวบรวม 

ปีงบประมาณิ2565ิ

เป็นต นไป 

รายงานท กว นที ่28ิ
ของเด อน 

ลงข อมิูลเรียบร อย 

ปร ิบปร ิงข อมิูลให ิ
เป็นปัจจ บ น 

” 

 
 
 
 
 

พ.ต.อ. 
 

ิ(ิอภ ชาต ิิทองจ นดีิ)ิ 

ผิกก.สน.หนองแขม 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สน.หนองแขม โทร 0242 93570 2 
ที่ิ ๐๐๑๕. (บก.น.๒)(๑๒).๕/ - ว นที่ิ 24ิธ นวาคมิ2564 
เร ่อง  รายงานการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามการประเม นค ณธรรมิและความโปรงใสในิ

การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA) 
         ประจ าเดือน ธันวาคม 2564 

เรียน ผกก.สน.หนองแขม 

ตามขอส ่งการิผกก.สน.หนองแขมิที่ิ 227/2564ิลงิ22ิธ.ค.64ิใหด าเน นข บเคล ่อนิและก าก บ
ต ดตามิ การประเม นค ณธรรมิ และความโปรงใสในิ การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ &ิ
Transparencyิ Assessment :ิ ITA)ิ โดยใหใหฝายอ านวยการสร ปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.หนองแขมิ
ทราบนิ ้น 

ฝายอ านวยการไดด าเน นการแลวิขอเรียนวาิเด อนิธ.ค.64ิมีิด าเน นการด งนี้ 
1.ิิ ดิ าเน นการจ ัดท าขอม ูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and 

TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามข อิ
แลว 

01-06ิเสร จสมบูรณิ และประกาศลงเว บไซด 

2.ิด าเน นการปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(OpenิDataิIntegrityิ
and Transparency Assessment:ิOIT)ิตามขอิ01-06 เสร จสมบูรณิและประกาศลงิ
เว บไซดแลว 

3.ิ ก าช บใหเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานในิสน.หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเม นิIIT 
เสร จส ้นแลว 

4.ิ ก าช บเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานิแจงบ คคลิน ต บ คคลิบร ษ ทเอกชนิและิหนวยงานร ฐิประเม นิ
แบบิEITิแลว 

 

จ งเรียนมาเพ ่อโปรดทราบ 

ิพ.ต.ต.ิิ 
ิิิิิิิิิิิิิ(ว ลลภิิเบี้ยงบ งเก ดิ) 

สว.อก.สน.หนองแขม 
-ทราบิก าช บิรองิผกก.ท กฝายิคณะกรรมการข บเคล ่อนฯเรงด าเน นการก าช บเจาหนาที่เรงจ ดท าขอมูล 

 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ. 

(อภ ชาต ิทองจ นดี) 
ผกก.สน.หนองแขม 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สน.หนองแขม โทริ 0242 93570 
ที่ิ ๐๐๑๕. (บก.น.๒)(๑๒).๕/ - ว นที่ิ 26ิมกราคม 2565 
เร ่องิรายงานิการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามการประเม นค ณธรรมิและความโปรงใสในิการ

ด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA) 
ประจ าเดือน มกราคม 2565 

เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม 
ตามขอส ่งการิผกก.สน.หนองแขมิที่ิ227/2564ิลงิ22ิธ.ค.64ิใหด าเน นข บเคล ่อนและิก าก บ

ต ดตามิ การประเม นค ณธรรมิ และความโปรงใสในิ การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ &ิ
Transparencyิ Assessment :ิ ITA)ิ โดยใหใหฝายอ านวยการสร ปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.หนองแขมิ
ทราบนิ ้น 

ฝายอ านวยการไดด าเน นการแลวิขอเรียนวาิเด อนิม.ค.65ิมีิด าเน นการด งนี้ 
1.ิิด าเน นการจ ัดท าขอม ูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and 

TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามข อิ
และประกาศลงเว บไซดสวนหน ่งแลว 

07-42ิอยู ระหวางด าเน นการลงขอมูล 

2.ิด าเน นการปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(OpenิDataิ
Integrity and Transparency Assessment:ิOIT)ิตามขอิ7-14 เสร จสมบูรณิและิ
ประกาศลงเว บไซดแลวิและปร บปร งขอมูลบางสวน 

3.ิก าช บใหเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานในิสน.หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเม นิIIT 
เสร จส ้นแลว 

4.ิก าช บเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานิแจงบ คคลิน ต บ คคลิบร ษ ทเอกชนิและิหนวยงานร ฐิ
ประเม นิแบบิEIT แลว 

จ งเรียนมาเพ ่อโปรดทราบ 

ิ       ิิิิิิพ.ต.ต.ิิ  
ิิิิิิิิิิิิิ(ิว ลลภิิเบี้ยวบ งเก ด) 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิสว.อก.สน.หนองแขม 
-ทราบิก าช บิรองิผกก.ท กฝายิคณะกรรมการข บเคล ่อนฯเรงด าเน นการก าช บเจาหนาที่เรงจ ดท าขอมูล 

 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ.  
(ิอภ ชาต ิิทองจ นดีิ) 
ผกก.สน.หนองแขม 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สน.หนองแขม โทริ 0242 93570 
ที่ิ ๐๐๑๕. (บก.น.๒)(๑๒).๕/ ิ- ว นที่ิ 28ิก มภาพ นธ์ิ2565 
เร ่องิรายงานการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามการประเม นค ณธรรมิและความโปรงใสในิการ

ด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA) 
       ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565        
เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม 

ตามขอส ่งการิผกก.สน.หนองแขมิที่ิ 227/2564ิลงิ22ิธ.ค.64 ใิหด าเน นข บเคล ่อนิและก าก บ
ต ดตามิ การประเม นค ณธรรมิ และความโปรงใสในิ การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ &ิ
TransparencyิAssessment :ิ ITA)ิ โดยใหใหฝายอ านวยการสร ปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.หนองแขมิ
ทราบนิ ้น 

ฝายอ านวยการไดด าเน นการแลวิขอเรียนวาิเด อนิก.พ.65ิมีิด าเน นการด งนี้ 
1.ิ ด าเน นการจ ดท าขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ (Open Data Integrity and Transparencyิ

Assessment:ิOIT)ิตามขอิ07-42 อยิูระหวางด าเนิ นการลงขอมูลิิและประกาศลงเวิ บไซดสวนิ
หน ่งแลว 

2.ิิด าเน นการปริ บปร งและเพ ิ มเต ิมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and 
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามข อิ
และปร บปร งขอมูลบางสวน 

15-25ิเสร จสมบูรณิ และประกาศลงเว บไซดแลว 

3.ิก าช บใหเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานในิสน.หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเม นิIITิเสร จส ้นแลว 
4.ิก าช บเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานิแจงบ คคลิน ต บ คคลิบร ษ ทเอกชนิและิหนวยงานร ฐิประเม นิแบบ 

EITิแลว 
 

จ งเรียนมาเพ ่อโปรดทราบ 

ิิิิิพ.ต.ต.  
(ว ลลภิิเบี้ยงบ งเก ด) 
สว.อก.สน.หนองแขม 

 

-ทราบิก าช บิรองิผกก.ท กฝายิคณะกรรมการข บเคล ่อนฯเรงด าเน นการก าช บเจาหนาที่เรงจ ดท าขอมูล 
 
 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ. 
(ิอภ ชาต ิิทองจ นดีิ) 
ผกก.สน.หนองแขม 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สน.หนองแขม โทริิิ 0242 93570 
ที่ิ ๐๐๑๕. (บก.น.๒)(๑๒).๕/ ิ- ว นที่ิ 28ิมีนาคมิ2565 
เร ่องิรายงานิการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามการประเม นค ณธรรมิและความโปรงใสในิการ

ด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA) 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 

เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม 
ตามขอส ่งการิผกก.สน.หนองแขมิที่ิ227/2564ิลงิ22ิธ.ค.65 ใหด าเน นข บเคล ่อนิและก าก บ

ต ดตามิ การประเม นค ณธรรมิ และความโปรงใสในิ การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ &ิ
TransparencyิAssessment :ิ ITA)ิ โดยใหใหฝายอ านวยการสร ปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.หนองแขมิ
ทราบนิ ้น 

ฝายอ านวยการไดด าเน นการแลวิขอเรียนวาิเด อนิมี.ค.65ิมีิด าเน นการด งนี้ 
1.ิิด าเน นการจ ัดท าขอม ูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and 

TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามข อิ
และประกาศลงเว บไซดสวนหน ่งแลว 

07-42ิอยู ระหวางด าเน นการลงขอมูล 

2.ิิด าเน นการปรับปร ุงและเพิม่เต ิมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data 
Integrity and Transparency Assessment:ิOIT)ิตามขอิ7-14 เสร จสมบูรณิและิ
ประกาศลงเว บไซดแลวิและปร บปร งขอมูลบางสวน 

3.ิก าช บใหเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานในิสน.หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเม นิIIT 
เสร จส ้นแลว 

4.ิก าช บเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานิแจงบ คคลิน ต บ คคลิบร ษ ทเอกชนิและิหนวยงานร ฐิ
ประเม นิแบบิEIT แลว 

 

จ งเรียนมาเพ ่อโปรดทราบ 

ิพ.ต.ต.ิ  
(ว ลลภิิเบี้ยงบ งเก ด) 
สว.อก.สน.หนองแขม 

 

-ทราบิก าช บิรองิผกก.ท กฝายิคณะกรรมการข บเคล ่อนฯเรงด าเน นการก าช บเจาหนาที่เรงจ ดท าขอมูล 
 
ิ 

ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิพ.ต.อ. 
(ิอภ ชาต ิิทองจ นดีิ) 
ผกก.สน.หนองแขม 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สน.หนองแขม โทร 0242 93570 ิิ 
ที่ิ ๐๐๑๕. (บก.น.๒)(๑๒).๕/ - ว นที่ิ 28ิเมษายนิ2565 
เร ่อง  รายงานิการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามการประเม นค ณธรรมิและความโปรงใสในิ

การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA) 
ประจ าเดือน เมษายน 2565 

เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม 
 

ตามขอส ่งการิ ผกก.สน..หนองแขมิที่ิ 227/2564ิ ลงิ22ิ ธ.ค.64ิ ใหด าเน นข บเคล ่อนิ และ
ก าก บต ดตามิ การประเม นค ณธรรมิ และความโปรงใสในิ การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ &ิ
TransparencyิAssessment :ิ ITA)ิโดยใหใหฝายอ านวยการสร ปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน..หนองแขม
ทราบนิ ้น 

ฝายอ านวยการไดด าเน นการแลวิขอเรียนวาิเด อนิเม.ย.65ิมีิด าเน นการด งนี้ 
1.ิ ด าเน นการจ ดท าขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ (Open Data Integrity and Transparencyิ

Assessment:ิOIT)ิตามขอิ07-42 อยิูระหวางด าเนิ นการลงขอมูลิิและประกาศลงเวิ บไซดสวนิ
หน ่งแลว 

2.ิิด าเน นการปริ บปร งและเพิ ่มเต ิมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and 
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามข อิ
และปร บปร งขอมูลบางสวน 

15-25ิเสร จสมบูรณิ และประกาศลงเว บไซดแลว 

3.ิก าช บใหเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานในิสน..หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเม นิIITิเสร จส ้นแลว 
4.ิก าช บเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานิแจงบ คคลิน ต บ คคลิบร ษ ทเอกชนิและิหนวยงานร ฐิประเม นิแบบ 

EITิแลว 
 

จ งเรียนมาเพ ่อโปรดทราบ 

ิิพ.ต.ต.ิิ  
ิิิิิิิิิิิิิ(ว ลลภิิเบี้ยงบ งเก ด) 

สว.อก.สน..หนองแขม 
 

-ทราบิก าช บิรองิผกก.ท กฝายิคณะกรรมการข บเคล ่อนฯิเรงด าเน นการก าช บเจาหนาที่เรงจ ดท าขอมูล 
 

พ.ต.อ. 
(อภ ชาต ิิทองจ นดี) 
ผกก.สน..หนองแขม



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สน.หนองแขม โทร 0242 93570 ิิ 
ที่ิ ๐๐๑๕. (บก.น.๒)(๑๒).๕/ - ว นที่ิ 29ิพฤษภาคมิ2565 
เร ่อง  รายงานิการด าเน นการในการข บเคล ่อนและก าก บต ดตามการประเม นค ณธรรมิและความโปรงใสในิ

การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ&ิTransparencyิAssessmentิ:ิITA) 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

เรียน ผกก.ิสน.หนองแขม 
 

ตามขอส ่งการิ ผกก.สน..หนองแขมิที่ิ 227/2564ิ ลงิ22ิ ธ.ค.64ิ ใหด าเน นข บเคล ่อนิ และ
ก าก บต ดตามิ การประเม นค ณธรรมิ และความโปรงใสในิ การด าเน นงานของหนวยงานภาคร ฐ(Integrityิ &ิ
TransparencyิAssessment :ิ ITA)ิโดยใหใหฝายอ านวยการสร ปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน..หนองแขม
ทราบนิ ้น 

ฝายอ านวยการไดด าเน นการแลวิขอเรียนวาิเด อนิเม.ย.65ิมีิด าเน นการด งนี้ 
1.ิ ด าเน นการจ ดท าขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ (Open Data Integrity and Transparencyิ

Assessment:ิOIT)ิตามขอิ07-42 อยิูระหวางด าเนิ นการลงขอมูลิิและประกาศลงเวิ บไซดสวนิ
หน ่งแลว 

2.ิิด าเน นการปริ บปร งและเพิ ่มเต ิมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะิ(Open Data Integrity and 
TransparencyิAssessment:ิOIT)ิตามข อิ
และปร บปร งขอมูลบางสวน 

26-42ิเสร จสมบูรณิ และประกาศลงเว บไซดแลว 

3.ิก าช บใหเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานในิสน..หนองแขมิระยะเวลาิ1ิปิลงขอมูลิประเม นิIITิเสร จส ้นแลว 
4.ิก าช บเจาหนาที่ผูปฏ บ ต งานิแจงบ คคลิน ต บ คคลิบร ษ ทเอกชนิและิหนวยงานร ฐิประเม นิแบบ 

EITิแลว 
 

จ งเรียนมาเพ ่อโปรดทราบ 

ิิพ.ต.ต.ิิ  
ิิิิิิิิิิิิิ(ว ลลภิิเบี้ยงบ งเก ด) 

สว.อก.สน..หนองแขม 
 

-ทราบิก าช บิรองิผกก.ท กฝายิคณะกรรมการข บเคล ่อนฯิเรงด าเน นการก าช บเจาหนาที่เรงจ ดท าขอมูล 
 

พ.ต.อ. 
(อภ ชาต ิิทองจ นดี) 
ผกก.สน..หนองแขม



 


