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สารบัญขอมูลท่ีเผยแพร

1.การ ช้ีแจงและใหขอ มูล

2.การศึกษาและวิ เคราะหกรอบการประเ มิน

และประเ ด็นตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเร งดวน

3.การกําหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียม

ความพรอมรับการประเ มินคุณธรรมและความ

โปร ง ใสในการดําเ นินงานของหนวยงานภาครัฐ

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน(ITA)

  3.1 ประชุมแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในการขับเคลื่อนและกํากับติดตาม          

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

        -รายงานการประชุมแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการในการขับเคลื่อนและกํากับ

ติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

  3.2 การกําหนด ปฏิทินกิจกรรม การเปดเผยขอมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

         -ปฏิทินกิจกรรม การเปดเผยขอมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and

Transparency Assessment: OIT)
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ส่วนที่ 1  
                                              บทนำ  
บทสรุปผู้บริหาร  

         สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อใหส้อดคล้องและรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก ของประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเปน็เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของสถานีตำรวจให้มีความสอดคล้องและบูรณาการการทำงานระหว่างกันอันจะนำสู่การขับ
เคลื่อนการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
          สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท ผูส้ำเร็จ ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ ดูแล
ควบคุมและกำกับ การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา และ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน
และ ความมั่นคงของราชอาณาจักร ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้เห็นชอบ การ
กำหนดหน่วยเจ้าภาพเป้าหมายในระดับต่าง ๆ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมอบหมาย ให้สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ จ.3 รับผิดชอบเป้าหมายแผนย่อยด้านการรักษาความสงบ ภายในประเทศ : เป้า
หมาย คือ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น และมีตัวชี้วัด “ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ภายในประเทศและศักยภาพตำรวจระดับสากล (World Internal Security and Police Index (WISPI) ดีขึ้น” ซึ่งจะ
ต้องขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ประสานและบูรณาการการดำเนินงาน ระหว่างหนว่ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ใหด้ำเนินงาน
เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไวใ้ห้บรรลุผลสำเร็จ  
           สานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ได้นำเป้าหมายและแนวทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้กรอบดำเนิน
งานตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 -2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 นโยบายและแผนระดับชาติ
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) นโยบายประเทศไทย 4.0 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อ
สภา และแผนอื่น ที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบกับสถานการณ์และแนวโน้มสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ปัญหาการ
ก่ออาชญากรรม ทั้งในรูปแบบปกติและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ความรุนแรงในสังคม และครอบครัว การหลบหนีเข้า
เมือง การโยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน การเคลื่อนย้ายแรงงาน/แรงงานตา่งดา้ว การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และการ
ทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความสามัคคี ของ คนในชาติ การเข้าสู่สังคมสูงวัย ตลอด
จน ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ภัยพิบัติ และโรค 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

      ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดรวมกับสํานักงาน -              

ตํารวจแหงชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน 

 ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู “สถานีตํารวจนครบาล”          

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในฐานะหนวยงานในสังกัดของกองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ซ่ึงมีภารกิจในการบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงบทบาทและ   

 ความสําคัญของการบริหารราชการของสถานีตํารวจนครบาล และเกิดกลไกการมีสวนรวมและ        

 การปองกันการทุจริตในการบริหารราชการในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ควบคูไปกับการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency

Assessment: ITA) ของสถานีตํารวจนครบาล จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองมีการพัฒนาระบบการ

บริหารราชการ การใหบริการ ใหมีคุณธรรมและความโปรงใส

         สถานีตํารวจนครบาลบางรัก ไดดําเนินการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสถานีตํารวจนครบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังน้ี
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

                 เพ่ือใหการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเปนไปดวยความ เรียบรอย

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวจึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในการขับเคล่ือนและกํากับติดตามการ ประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี

ตํารวจนครบาลบางรัก ตามคําส่ัง  สถานีตํารวจนครบาลบางรัก ท่ี   1/2565  เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการในการ

ขับเคล่ือนและกํากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &

Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตํารวจนครบาลบางรัก ลงวันท่ี 3  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 3

                เพื่อให้การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้จึงแต่ง

ตั้งคณะกรรมการดําเนินการในการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

& Transparency Assessment : ITA) ของสถานี ตํารวจนครบาลพหลโยธิน ตามคําสั่งสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะ

กรรมการดําเนินการในการ ขับเคลื่อนและกํากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตํารวจนครบาลพหล 

โยธิน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 4
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 4

 2. การศึกษาและวิเคราะห
กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรักไดดําเนินการศึกษาและวิเคราะหกรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน ในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรง    

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ของสถานีตํารวจนครบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้

การปฏิบัติหนาท่ี

10 ตัวช้ีวัด
ITA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

การใชงบประมาณ

การใชอํานาจ

การใชทรัพยสิน
ของราชการ

การแกไขปญหาการทุจริต

คุณภาพการดําเนินงาน

ประสิทธิภาพการส่ือสาร

การปรับปรุงระบบการทํางาน

การเปดเผยขอมูล

การปองกันการทุจริต

IIT

EIT

OIT

5

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ได้ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 

ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ของสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้



-2-  

อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 4

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

6

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 4

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

7

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน



-2-  

อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 4

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

6

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
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กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 4

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

6

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

9

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

                                                    พันตำรวจเอก  
                                                                     ( ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์ )  
                                                          ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 



-2-  

อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 4

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

6

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

9

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

                                                    พันตำรวจเอก  
                                                                     ( ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์ )  
                                                          ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

 3. การกําหนดมาตรการ/กิจกรรม   
ในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 สถานีตํารวจนครบาลบางรักไดดําเนินการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพรอม

รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ของสถานีตํารวจนครบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังน้ี

 

10

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ได้ดําเนินการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อม 

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ของสถานีตํารวจนครบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้
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อุบัติใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาล
พหลโยธิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบดว้ย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก ่ 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รองรับการพัฒนาและ 
เสริมสร้างความจงรักภักดตี่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทางกลไก
ต่าง ๆ รวมถึง น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง แนวทางพระ
ราชดำริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และสนับสนุน งานจิตอาสา
อย่างสม่ำเสมอ  
              ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รองรับการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของ
มนุษย์ และสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและเป็นรูป
ธรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การพัฒนามาตรการ กลไกการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ ทั้งในการกระทำผิดรูปแบบปกติและออนไลน์ และเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งถือเปน็พื้นฐาน
สำคัญ มุ่งใช้เทคโนโลยีและการบังคับใช้ กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมทั้งใช้หลักการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ แก้ไขปัญหาร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 การควบคุมฝูงชนตามพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถสนับสนุนภารกิจความมั่นคงในภาพรวม ตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อเป้าหมายต่าง ๆ 
ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสถานีตำรวจใหท้ันสมัย ไปสู่ระบบราชการไทย 4.0 ให้เป็นองค์กร
ที่เปิดกว้าง และเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) มีความโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคล
ภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้า
มา ตรวจสอบการทำงานได้ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) ทำงานในเชิงรุก
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

 1.การชี้แจงและใหขอมูล
เก่ียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 สถานีตํารวจนครบาลบางรัก

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

แกเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัด

2

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน(ITA) 4

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

6

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

 2. การศึกษาและวิเคราะห

กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถานีตํารวจนครบาลบางรัก 

ที่ตองปรับปรุงและพัฒนาโดยเรงดวน
 

9

กรอบการประเมิน และประเด็นท่ีสถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน

                                                    พันตำรวจเอก  
                                                                     ( ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์ )  
                                                          ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

 3. การกําหนดมาตรการ/กิจกรรม   
ในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

 สถานีตํารวจนครบาลบางรักไดดําเนินการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพรอม

รับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

ของสถานีตํารวจนครบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังน้ี

 

10

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน ได้ดําเนินการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อม 

รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ของสถานีตํารวจนครบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้

 3. การกําหนดมาตรการ/กิจกรรม   
ในการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
 (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

11
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2.งานอำนวยการ
รวบรวม ประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 4.การจัดทำ รวบรวม คู่มือปฏิบัติงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่แต่ละสายงาน แสดง
ขั ้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนดไว้
อย ่างเคร ่งคร ัด และเผยแพร ่ ใน
รูปแบบ พันธสัญญา แก่ประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ ในสถานที ่เห็นได้
เด่นชัด  

1 ห ัวหน ้าแต ่ละ
สายงาน รวบรวม
ข ้ อม ู ล  เ สนอ  ผู้
กำกับการ อนุมัติ    
สั่งการ 

2 งานอำนวยการ
รวบรวมสร ุปผล 
จัดทำประกาศหรือ
คำสั่ง 

3. ผู้ ก ำ ก ั บ ก า ร 
ป ร ะ เ ม ิ น  แ ล ะ
ติดตามผล 

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

5 .  การฝ ึกอบรมปฏ ิบ ั ต ิ ง านแก่
เจ้าหน้าที่ ให้มีความสามารถ และมี
ความร ับผ ิดชอบต่องานในหน้าที่      
ที่รับผิดชอบ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อย่างมีคุณธรรม  

   2.1 การฝึกประจำสัปดาห์ 

   2.2 การฝึกอบรมอื่นๆในลักษณะ
เพิ่มความสามารถ 

   2.3 การอบรมในลักษณะปลูกฝัง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 

   2.4 การซ้อมแผนเผชิญเหต ุ

1 ห ัวหน ้าแต ่ละ
สายงาน  กำหนด
ก ิจกรรมเสนอ ผู้
ก ำ ก ั บ ก า ร ส น .
พหลโยธิน อนุมัติ
สั่งการ 

2 งานอำนวยการ
ร ว บ ร ว ม ผ ล
ดำเนินการ  

3. ผ ู ้ ก ำ ก ั บ ก า ร 
กำก ั บ  ประ เ มิ น 
และติดตามผล 

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

6. รณรงค์ ให้ความรู้สร้างธรรมภิบาล 
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที ่ และ
สร้างความตระหนักถึงการงดให้งดรับ
สิ ่งตอบแทน จากการปฏิบัติหน้าที่
หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที ่ 

 

 

 

1.ผู้กำกับการ 

2.หัวหน้างานแต่
ละสายงาน 

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การกำกับ/ติดตามผล 

2) การใช้งบประมาณ 1 .  ก า ร จ ั ด ท ำ แผนก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำปี มีการกำกับ

1.สารวัตร
อำนวยการ ปีงบประมาณ 2565 ให้สารวัตรอำนวยการ 

กำกับติดตามการใช้จ่าย
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ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และ
รายงานผลการใช้จ ่ายงบประมาณ 
โดยเผยแพร่ข ้อม ูลอย ่างโปร ่ งใส  
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ไม่เอื ้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวก

พ้อง 
 

 2.เจ้าหน้าที่
การเงิน 

เป็นต้นไป ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ
รายงานผลการต่ อผู้

กำกับการสถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 6 เดือน 

2. กำหนดมาตรการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื ่อง

ต่าง ๆ เช่น  ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า
วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
 

1.สารวัตร
อำนวยการและ

เจ้าหน้าที่การเงิน 
กำหนดมาตรการ

เสนอต่อผู้กำกับ

การลงนาม

พิจารณาสั่งการ 
 

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานผลการเบิกจ่าย

ดังกล่าวต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุกเดือน 

3.การจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ มีการกำกับ
ต ิดตาม  สร ุปผลการดำเน ินการ 
กำหนดมาตรการควบคุม และเผยแพร่
ข ้อม ูลด ังกล่าว ตลอดจนประกาศ
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส 

1.สารวัตร
อำนวยการ 
 2.เจ้าหน้าที่พัสด ุ

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
สรุปผลการดำเนินการ

ดังกล่าวต่อผู้กำกับการ

สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุกเดือน และรวบรวม
ผลเมื่อครบ

ปีงบประมาณ 
4. เผยแพร ่ข ้อม ูลเป ิดโอกาสให้
บ ุคลากรภายในมีส ่วนร ่วมในการ

ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ

หน่วยงานตนเองไดอ้ย่างโปร่งใส 

1.สารวัตร
อำนวยการ 
 2 . เ จ ้ า ห น ้ า ที่
การเงิน 
3.เจ้าหน้าที่พัสด ุ

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
สรุปผลการดำเนินการ

ดังกล่าวต่อผู้กำกับการ

สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุกเดือน 

3) การใช้อำนาจ 1.ประกาศนโยบายการบริหารกำลัง
พลสถานีตำรวนนครบาลพหลโยธิน 
ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบโดยทั่ว

กันถึง (1)นโยบายด้านการบริหาร
กำลังพล ได้แก่ การมอบหมายหน้าที่ 
การโยกย้าย การประเมินผล การ
พ ิ จ า ร ณ า ค ว า ม ด ี ค ว า ม ช อ บ 
(2)นโยบายด้านการพัฒนากำลังพล 
ได้แก่ การริเริ ่ม แนวทางการพัฒนา
กำลังในแต่ละสายงาน 

1.ผู้กำกับการสน.
พหลโยธิน 
2.สารวตัร
อำนวยการ 

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
สรุปผลการดำเนินการ

ดังกล่าวต่อผู้กำกับการ

สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
3 เดือน 

2.รวบรวมระเบียบคำสั่ง ข้อกฎหมาย
หลักเกณฑ์ที ่ เก ี ่ยวข้องกับการการ

บร ิหารและการพ ัฒนาทร ัพยากร

บุคคล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
ข้าราชการตำรวจในสังกัดรับทราบ 
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัต ิ

1 . ส า ร ว ั ต ร
อำนวยการ ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว 
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3.กำหนดกิจกรรม การดำเนินการใน
ทุกสายงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการ

บริหารกำลังพลสถานีตำรวจนครบาล

พหลโยธินที่ไว้วาง 

1 . ร อ ง ผ ู ้ ก ำ กั บ
( ห ั ว ห น ้ า ง า น ) 
ดำเนินการ 
2 . ส า ร ว ั ต ร
อำนวยการรวบรวม

ผลการดำเนินการ

จัดทำรายงาสรุป 

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
สรุปผลการดำเนินการ

ดังกล่าวต่อผู้กำกับการ

สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
3 เดือน 

 4. กำหนดช่องทางร้องเรียน และ
มาตรการ กรณี ผู้บังคับบัญชาการใช้
อำนาจสั่งการใหผู้้ใต้บังคับบัญชาทำ

ในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ

ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
 

1.สารวัตร
อำนวยการ 

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
สรุปผลการดำเนินการ

ดังกล่าวต่อผู้กำกับการ

สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
3 เดือน 

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ   จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ

และนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ

การใช ้ทร ัพย ์ส ินของราชการของ

หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้กำกับการ 
2สารวัตร
อำนวยการ 
3.เจ้าหน้าที่พัสด ุ

ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การกำกับ/ติดตามผล 

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต        1. การประเมินความเสี่ยงของ
การดำเนินงานที ่อาจก่อให้เกิดการ

ท ุ จร ิ ต  หร ือการข ั ดก ันระหว ่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส ่ ว น ร ว ม  ใ นท ุ ก ส า ย ง าน  และ
กำหนดการดำเนินการเพื ่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต 
 

 

1.รองผู้กำกับการ 
(หัวหน้างาน) 
ประเมินความเสี่ยง

การทุจริตและ

ดำเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึง

การจดัการความ

เสี่ยงนั้น 

2.สารวัตร
อำนวยการรวบรวม

ผลการดำเนินการ 

ปีงบประมาณ 2565 

เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 

ทุก 3 เดือน 
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3.ผู้กำกับการ
กำกับ ควบคุม 
ดูแล 

         
       2 .  จ ัดทำแผนงานด ้ านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได ้อย ่างเป็นร ูปธรรม มีการกำกับ
ติดตามแสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินการในทุกสายงาน 
       

1.รองผู้กำกับการ 
(หัวหน้างาน) 
จัดทำแผนของแต่
ละสายงาน 

2.สารวัตร
อำนวยการรวบรวม
ออกแผนใน
ภาพรวม และ
รวบรวมผลการ
ดำเนินการ 

3.ผู้กำกับการ
กำกับ ควบคุม 
ดูแล 
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ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

 3. ดำเนินมาตรการหรือกิจกรรมใน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ ้าหน ้าท ี ่ตำรวจในหน่วยงาน มี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัต ิงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน  
  

1.ผู้กำกับการ 
ดำเนินการมาตการ
หรือกิจกรรม ให้แก่
ข้าราชการตำรวจ
ในสังกดั 

2.รองผู้กำกับการ 
(หัวหน้างาน) 
ดำเนินการมาตการ
หรือกิจกรรม ให้แก่
ข้าราชการตำรวจ
ในสายงาน 

3.สารวัตร
อำนวยการรวบรวม
ผลดำเนินการ 
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ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

 4 .  สร ้ า งกระบวนการ เฝ ้ า ระวั ง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของ
ฝ ่ายตรวจสอบจากทั ้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
(1) การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื ่องร้องเรียนการทุจริต แสดงคู่มือ
แนวทางการดำเน ินการต ่อเร ื ่อง
ร้องเรียน (2)จัดช่องทางแจ้งเรื่องร้อง
เรียกการทุจริต 
 

1.สารวัตร
อำนวยการจัดทำ
แนวทางจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และจัดทำ
ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
รวบรวมผลเสนอให้
ผู้กำกับการ
รับทราบ เพื่อ
ตรวจสอบ และวาง
มาตรการป้องกัน
ต่อไป 
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ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 
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2.ผู้กำกับการ 
ควบคุม กำกับ 
ดูแล 

6) คุณภาพการดำเนินงาน จ ั ดทำค ู ่ ม ื อหร ื อม าตรฐ านการ
ให้บร ิการ (ของประชาชนผู ้มารับ
บร ิ ก า ร )  โ ดยแยกประ เภทง าน
ให้บริการ มีขั ้นตอนการให้บริการ 
แผนผ ั ง /แผนภ ูม ิ การ ให ้บร ิ การ 
ระยะเวลาท ี ่ ใช ้ ในการให ้บร ิการ 
ครบถ ้ วนท ุ กสายงาน  ตลอดจน
เผยแพร่ต ิดประการในร ูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ไว้ ณ จุดบริการหรือจุดติดต่อ
ราชการ รวมถึงช ่องทางสื ่อส ังคม
ออนไลน์ต่างๆ ของสถานีตำรวจนคร
บาลพหลโยธิน 
 
 
 
 
 
 

1 รอง ผู้กำกับการ
ทุกสายงาน จัดทำ
ข ้ อม ู ลค ู ่ ม ื อการ
ให้บร ิการของแต่
ละสายงาน 

2.สารวัตร
อำนวยการรวบรวม
และจัดทำเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์ติดประการ 
และเผยแพร ่

3.ผู้กำกับการ 
ควบคุม กำกับ 
ดูแล 

ปีงบประมาณ 2565 
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ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

 2 .ดำเน ินมาตการหร ือก ิ จกรรม 
ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจเห็นถึง
ความสำคัญของผู ้มาติดต่อราชการ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั ้นตอน 
อย่างเคร่งครัด เท่าเทียมกันไม่เลือก
ปฏ ิบ ัต ิ  ไม ่บ ิด เบ ือนข ้อม ูล  ไม ่มี
พฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นฯ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที ่ และคำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มี
การเอ ื ้อประโยชน์ให ้ก ับบ ุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

1 ผ ู ้ ก ำ ก ั บ ก า ร
ด ำ เน ิ นม าตกา ร
หร ื อก ิ จกรรมใน
ภาพรวม 

2.รองผู ้กำกับการ 
( ห ั ว ห น ้ า ง า น ) 
ดำ เน ิ นม าตกา ร
ห ร ื อ ก ิ จ ก ร ร ม
ภ า ย ใ น ส า ย ง า น
ตนเอง 

3 . ส า ร ว ั ต ร
อำนวยการรวบรวม
ผลการดำเนินการ 
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ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การกำกับ/ติดตามผล 

7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านทาง
ช่องทางที ่หลากหลาย เช่นเฟคบุ๊ค 
เว็ปไซด์ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่
ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย ่ า งย ิ ่ งผลการดำ เน ินงานของ
หน่วยงานและข้อมูลที ่สาธารณชน
ควรรับทราบ  
 

1.เจ้าหน้าที่ไอที 
หรือแอดมินเฟคบุ๊ค 
หรือแอดมิน
เว็ปไซด์ 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารให ้รวดเร็ว 
เป็นปัจจบุัน 
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ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 

ทุก 3 เดือน 
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 2. การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
สามารถร ้องเร ียนการท ุจร ิตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อน
ถึงการสื ่อสารกับผู ้ร ับบริการผู ้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.สารวัตร
อำนวยการจัด
ช่องทางร้องเรียน
การทุจริตขึ้นมา
โดยเฉพาะรวบรวม
ผลเสนอให้ผู้กำกับ
การรับทราบ เพื่อ
ตรวจสอบ และวาง
มาตรการป้องกัน
ต่อไป 
 

ปีงบประมาณ 2565 
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ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

8) การปรับปรุงระบบการทำงาน   1. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน จัดทำช่องทาง E-Service 
รวบรวมช ่องทางการให ้บร ิ การ
ออนไลน์ ตามที ่สำน ักงานตำรวจ
แห่งชาติได้พัฒนาระบบไว้ ในเว็ปไซด์
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 
 

1.เจ ้าหน้าท ี ่ ไอที
หร ือแอดม ิน เว็บ
ไซด ์
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ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุก 3 เดือน 

 2. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อ เข ้ามามีส ่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย โดย
จัดทำช่องทาง Q&A และช่องทางรับ
ฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว ็ปไซด์
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน โดย
นำความเห ็นค ิดมาปร ับปร ุ งการ
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและดี
ยิ่งชค้น 
 

1.เจ ้าหน้าท ี ่ ไอที
หร ือแอดม ิน เว็บ
ไซด ์จัดทำช่องทาง 
2 . ส า ร ว ั ต ร
อำนวยการราบรวม
ข้อมูลรายงานให้ผู้
ก ำก ับการทราบ 
เ พ ื ่ อ ป ร ั บ ป รุ ง 
พัฒนาต่อไป 
 

 ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
โดยทันท ี

9) การเปิดเผยข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานี
ตำรวจนครบาลพหลโยธิน ตามปฏิทิน
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 

ผ ู ้ ก ำก ับการสน .
พหลโยธิน  
และ 
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการในการ
ขับเคลื่อน  ITA สน.
พหลโยธิน 
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เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุกเดือน 

มาตรการ/กิจกรรม ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ การกำกับ/ติดตามผล 

10) การป้องกันการทุจริต เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานี
ตำรวจนครบาลพหลโยธิน ตามปฏิทิน
กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมาย 

ผ ู ้ ก ำก ับการสน .
พหลโยธิน  
และ 

ปีงบประมาณ 2565 
เป็นต้นไป 

ให้สารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหน้า 
ต่อผู้กำกับการ 
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คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการในการ
ขับเคลื่อน  ITA สน.
พหลโยธิน 

สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุกเดือน 

 

 
 
 
                  พันตำรวจเอก     
                          ( ชิศณุพงศ์  สุริยานนท์ ) 
                ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

 

 

 

 

 

3.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ
นครบาลพหลโยธินเม่ือวันท่ี 4 มกราคม  2565 ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน  
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คณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการในการ
ขับเคลื่อน  ITA สน.
พหลโยธิน 

สถานีตำรวจ 
นครบาลพหลโยธิน 
ทุกเดือน 
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โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ
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ĘĄĠćģăķĠđĕöćòđĈĠēĈĠõđğï�

�������������òāĞïđđďïĠđĂķĠĪćĢćïĠđĭćïĠđðğĈĪòēĥĲěćīēĞïķĠïğĈăĢĂăĠďïĠđĉđĞĪďĢćòĦāĆđđďīēĞ

òĕĠďĬĉđǡõĭĘĭćïĠđĂķĠĪćĢćõĠćðěõęćǡĕĐõĠćĎĠòđğþ�,QWHJULW\�	�7UDQVSDUHQF\�$VVHVVPHQW�������

��,7$��ðěõĘĄĠćģăķĠđĕö��ćòđĈĠēĈĠõđğï�ïķĠęćĂ�ĉýĢąĢćïĢöïđđď�ïĠđĪĉǘĂĪĊĐðǢěďħĘĠĆĠđāĞ

�2SHQ�'DWD�,QWHJULW\�DQG�7UDQVSDUHQF\�$VVHVVPHQW��2,7�ðěõĘĄĠćģăķĠđĕöćòđĈĠē

ĉđĞöķĠĉǙõĈĉđĞďĠā�Č�Ė������ïķĠęćĂĊħǢđğĈĊĢĂøěĈ�īēĞĪĕēĠĂķĠĪćĢćïĠđīăǡēĞęğĕðǢě

ǰǵ

      3.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการในการขับเคล่ือนและกํากับติดตามการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) ของสถานีตํารวจนครบาลบางรักเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 

สถานีตํารวจนครบาลพหลโยธิน 

   3.2 คณะกรรมการดําเนินการในการขับเคล่ือนและกํากับติดตามการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment 

: ITA) ของสถานีตํารวจ นครบาลพหลโยธิน กําหนด ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของสถานีตํารวจนครบาล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กําหนดผู้รับผิดชอบ และเวลาดําเนินการแต่ละหัวข้อ



 
 

รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม                      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

ครั้งที่ 1 /2565 

เมื่อวันที ่๔  มกราคม  2565 

ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

------------------------------ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ 

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                                  ประธานกรรมการ 

2. พ.ต.ท.ชัยนาม นักไร่ 
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน       กรรมการ 
3. พ.ต.ท.สมพร อุปพงศ์ 

รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                       กรรมการ 

4. พ.ต.ท.ธเนศ ศรีจำปา 

รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                    กรรมการ 

5. พ.ต.ท.นพดล ดรศรีจันทร์ 

รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน                 เป็นกรรมการ 

๖. พ.ต.ต.วุฒิชัย ปานสมบัติ 
สารวัตรอำนวยการ สน พหลโยธิน                                           เป็นเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม    - 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00น.  



 
 

  ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1.    เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

        ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามท่ีประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
มอบหมายให้สานักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน
การขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : I TA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการ
ป้องกันการทุจริต ในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สานักงานตำรวจแห่งชาติ ได้
เห็นชอบและรับ ดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ โดยผู้
บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการ
เป็น ศูนย์กลางในการประสานงานสถานีตำรวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมท้ัง 
มอบหมายให้ผู ้กากับการสถานีตำรวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี 
ตำรวจนครบาล และให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน และ 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2.     เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี1 มกราคม 2565 ให้ท่ีประชุมรับรอง  

         มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3.     เร่ืองสืบเน่ือง (ถ้ามี) 

        -  ไม่มี 

วาระท่ี 4.     เร่ืองเพ่ือทราบ 

           - แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

                   - มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5.     เร่ืองเพ่ือพิจารณา 



 
 

        -  วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 2565  

        -  กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา  ที่กำหนด
และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

                -  ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริม ให้เกิด
คุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน  

                 - มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ กองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล ทำหน้าท่ีดำเนินการและข้ันตอนต่าง ๆ ตามท่ีกำหนด   

        มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

วาระท่ี 6.    เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

                -ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                                                พ.ต.ต.            วุฒิชัย  ปานสมบัติ   

                (  วุฒิชัย  ปานสมบัติ  ) 

                                                                                                   สว.อก.สน.พหลโยธิน 

              ผู้จดรายงานการประชุม  

                                                                                พ.ต.อ. 

           (  ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ) 

                                                                                                ผู้กำกับการสน.พหลโยธิน 

                       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



 
 

รูปถ่ายการประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตาม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

คร้ังท่ี 1 /2565 

เม่ือวันท่ี ๔  มกราคม  2565 

ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              พ.ต.อ. 

           (  ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ) 

                                                                                      ผู้กำกับการสน.พหลโยธิน 

                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 
 

3.2  คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ           
นครบาลพหลโยธ ิน กำหนด ปฏิท ินก ิจกรรม การเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ .ศ .2565 กำหนด
ผู้รับผิดชอบ และ             เวลาดำเนินการแต่ละหัวข้อ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

ตัวชี้วัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน ☐  แสดงแผนผังโครงสร ้างการแบ่งส ่วนราชการของสถานีตำรวจ 
(Organization charts) ที่มีการแสดงถึงการแบ่งสายงานต่าง ภายใน
หน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ) 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ☐  แสดงรายนามของผู ้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ ผู ้กำกับการสถานี
ตำรวจ รองผู้กำกับการสถานีตำรวจและหัวหน้าแต่ละสายงานที่เป็น
ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี ้

☐ ชื่อ – นามสกุล 

☐ ตำแหน่ง 

☐ รูปถ่าย 

☐ ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อผู้บริหารได ้

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 
 

O3 อำนาจหน้าที ่ ☐  อำนาจหน้าที่ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานีตำรวจ เช่น ระเบียบและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก เป็นต้น 

 

 

 
 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 
 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แ ผนพ ัฒน าสถ านี
ตำรวจนครบาล 
 

☐  แผนยุทธศาสตร์สถานีตำรวจ ซึ ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ เพื ่อให้
หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบทิศทางและจุดเน้นที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 
 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ☐  ข้อมูลการติดต่อสถานีตำรวจ ต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนตาม
รายการ ดังนี ้

☐ ที่อยู ่ 

☐ หมายเลขโทรศัพท ์ 

☐ หมายเลขโทรสาร  

☐ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  

☐ แผนที่ตั้งของสถานีตำรวจ 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 
 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ☐  ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสถานีตำรวจ หัวหน้าสายงานรวบรวมจัดทำ
ข้อมูลแต่ละสาย 

งานอำนวยการรวบรวมรายงาน 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ ์☐ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานีตำรวจ ตามที่กฎหมายกำหนด 

☐  ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 และราย 

งานประชาสัมพันธ์ต่อไปอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

O8 Q&A ☐  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
สถานีตำรวจสามารถสื่อสาร ให้คำตอบกับผู้สอบถามได ้

☐  โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น 

  
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65 
 

O9 Social Network ☐  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานีตำรวจ เช่น Facebook Twitter 
Instagram YouTube เป็นต้น 

☐  สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานี
ตำรวจนครบาล 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65 
 

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.2 การบริหารงาน 

O10 แผนปฏิบ ัต ิราชการ
ประจำป ี

☐  แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานี
ตำรวจ 

☐  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65 
 

O11 รายงานการกำกับ
ต ิ ด ต า ม ก า ร
ดำเนินงานประจำป ี

☐  แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสถานี
ตำรวจ 

☐  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ป . ,จร . ,สอบ ,สืบ รายงานทำ
ข้อมูล 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

☐  เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 
 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65  

O13 คู ่ม ือหร ือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (ของ
เ จ ้ า ห น ้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงาน) 

☐ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละสาย
งาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน
และงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก. ทำข้อมูล 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการราย 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65  

O14 คู ่ม ือหร ือมาตรฐาน
การให้บริการ (ของ
ประชาชนผ ู ้ ม า รั บ
บริการ) 

☐  คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของสถานีตำรวจที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ประกอบด้วย 

☐ ประเภทงานให้บริการ  

☐ ขั้นตอนการให้บริการ 

☐ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 

☐ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 

☐ แยกตามหมวดหมู่ของงานบริการแต่ละสายงาน (งานอำนวยการงาน
ป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65  

O15 ข ้อม ูลเช ิงสถ ิต ิการ
ให้บริการ 

☐ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจะต้องมีสถิติการให้บริการรายเดือนใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

☐ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 และรายงานต่อไปทุกวันท่ี 
28 ของเดือน 
 

O16 รายงานผลการสำรวจ
ความพ ึ งพอใจการ

ให้บริการ 

☐ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องมีข้อมูล

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของสถานีตำรวจ  

☐ เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ สถานีตำรวจสามารถดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
โดยใช้ฟีเจอร์การสำรวจความพึงพอใจในระบบ POLICEITA และ
สามารถดาวน์โหลดรายงานผล เพื่อนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถานี
ตำรวจ 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 และรายงานต่อไปทุกวันท่ี 
28 ของเดือน 
 

O17 E–Service ☐  E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น  

☐ ระบบแจ้งความ online ระบบสอบสวน online ระบบเสียค่าปรับ online  

☐ หรือระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65  

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

O18 แ ผ น ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำป ี

☐  จะต ้องม ีข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายละเอียด 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65  

O19 รายงานการกำกับ
ต ิดตามการใช ้จ ่ าย

งบประมาณ 

☐  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำป ี

☐  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65 

และรายงานการกำกับติดตามทุกเดือน 

 
 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำป ี

☐  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
ผู้กำกับการตรวจสอบ 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 และรายงานต่อไปทุกวันท่ี 
28 ของเดือน 
 

O16 รายงานผลการสำรวจ
ความพ ึ งพอใจการ

ให้บริการ 

☐ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการจะต้องมีข้อมูล

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของสถานีตำรวจ  

☐ เป็นรายงานข้อมูล รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ : ทั้งนี้ สถานีตำรวจสามารถดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ 
โดยใช้ฟีเจอร์การสำรวจความพึงพอใจในระบบ POLICEITA และ
สามารถดาวน์โหลดรายงานผล เพื่อนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถานี
ตำรวจ 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ป.,จร.,สอบ,สืบ ทำข้อมูล 

งานอำนวยการจ ัดทำข ้อมูล
รายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.
65 และรายงานต่อไปทุกวันท่ี 
28 ของเดือน 
 

O17 E–Service ☐  E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
ขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น  

☐ ระบบแจ้งความ online ระบบสอบสวน online ระบบเสียค่าปรับ online  

☐ หรือระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65  

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

O18 แ ผ น ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำป ี

☐  จะต ้องม ีข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมรายละเอียด 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65  

O19 รายงานการกำกับ
ต ิดตามการใช ้จ ่ าย

งบประมาณ 

☐  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำป ี

☐  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น 

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65 

และรายงานการกำกับติดตามทุกเดือน 

 
 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำป ี

☐  แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา 
ผู้กำกับการตรวจสอบ 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

☐  งานที่ซื้อหรือจ้าง  

☐  วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  

☐  ราคากลาง  

☐  วิธีการซื้อหรือจ้าง  

☐  รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  

☐  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง  

☐  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  

☐  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 

☐  จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด
ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

และดำเนินการรายงานเพิ่มเติ่มทุกสิ้น
เดือน 
 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจำป ี

☐  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีจะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  

☐  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ

☐  ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น 
ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการกำหนด TOR ราคากลาง การหาผู้
ชำนาญงานเทียบเคียง ปัญหาในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่
ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สำเร็จ เช่น การประกาศแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 
จนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ การบริหารสัญญา ตลอดจนการ
ตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย ในโครงการต่างๆ เป็นต้น  

☐  ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
(หากไม่มี 3 ส่วนนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน)  

☐  ต้องเผยแพร่ข้อมูลภายในไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายในม.ค.65 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

O25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

☐  นโยบายการบริหารงานกำลังพล ของผู้กำกับการสถานีตำรวจ เช่น 

☐  1.นโยบายด้านการบริหารกำลังพล 

ได้แก่ การโยกย้าย การประเมินผล การพิจารณาความดี
ความชอบ ฯลฯ  

☐  2.นโยบายด้านการพัฒนากำลังพล เช่น การริเริ่ม แนวทางการพัฒนา
กำลังพล  เพื่อให้ปฏิบัติงาน  ในสายงานต่างๆ (งานอำนวยการ งาน
ป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น  

หมายเหตุ : ขอให้ผู ้กำกับการสถานีตำรวจสื ่อสารนโยบายไปยัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานด้วย 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก. จัดทำข้อมูลแต่ละ
สายงาน 

งานอำนวยการรวบรวมข้อมูลรายงาน 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

 
 

O26 การดำเน ินการตาม
นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

☐  สถานีตำรวจมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล ตามที่ได้
ประกาศตามข้อ O25 

☐  ขอให้มีการรายงานกิจรรมการสื่อสารนโยบายของผู้กำกับการสถานี
ตำรวจไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย 

หมายเหตุ : ขอให้มีการรายงานกิจรรมการสื่อสารนโยบายของผู้กำกับ
การสถานีตำรวจไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก. จัดทำข้อมูลแต่ละ
สายงาน 

งานอำนวยการรวบรวมข้อมูลรายงาน 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

และให้รายงานผลการดำเนินการทุกสิ้น

เดือน 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

☐  สถานีตำรวจนครบาล มีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและการ
พัฒนากำลังพล ซึ่งเป็นไปตาม  กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก ่ 

☐  หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล 

☐  หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล 

☐  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

☐  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

 

 
 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

 
 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร

บุคคลประจำป ี

☐  สถานีตำรวจ มีการเผยแพร่รายงานผลการบริหารกำลังพล และผลการ
พัฒนากำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา  

☐  ทั้งทางด้านการบริหารกำลังพลและ 

☐  การพัฒนากำลังพล 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก. จัดทำข้อมูลแต่ละ
สายงาน 

งานอำนวยการรวบรวมข้อมูลรายงาน 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที ่9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เร ื ่องร ้องเร ียนการ

ทุจริต 

☐  แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน 

☐  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ 
ในการจัดการต่อเรื ่องร้องเรียนสายงานที ่ร ับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น 

☐  ให้ยึดแนวทางปฏิบัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจ
จะต้องดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์ ให้บ ุคลากรภายใน  
และให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

 
 

O30 ช ่องทางแจ ้ ง เ ร ื ่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริต 

☐  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน 

☐  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานีตำรวจ 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 
 

O31 ข้อมูลเชิงสถิต ิเร ื ่อง
ร ้องเร ียนการทุจริต

ประจำป ี

☐  แสดงข้อม ูลสถิต ิ เร ื ่องร ้องเร ียนการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน 

☐  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่อง
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ผู้กำกบัการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

และให้รายงานสถิติเพิ่มเติมทุกสิ้นเดือน 
 

O32 ช ่องทางการร ับฟั ง
ความคิดเห็น 

☐  แสดงช่องทางที ่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ 
ผู้กำกับการตรวจสอบ 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

☐  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสถานีตำรวจ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

☐  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานีตำรวจ 
เช่น ร่วมรับฟังร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

☐  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 
 

ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที ่10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

O34 เจตจำนงสุจร ิตของ
ผู้บริหาร 

☐  เจตจำนงสุจริตของผู ้กำกับการสถานีตำรวจซึ ่งจะต้องมีการแสดง

เจตนารมณ์ หรือคำมั ่นของผู ้กำกับการสถานีตำรวจคนปัจจุบัน  
ว่าจะปฏิบัต ิหน้าที ่และบริหารสถานีตำรวจอย่างซื ่อสัตย์ส ุจริต  
โปร ่ ง ใสและ เป ็น ไปตามหล ั กธรรมาภ ิบาล  ไม ่ ให ้  –  ไม ่ รั บ  
(NO Gift Policy) และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ 
 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

 
 

O35 การม ีส ่วนร ่วมของ
ผู้บริหาร 

☐  การมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ จะต้องมีการดำเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้กำกับการสถานีตำรวจ 
คนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านค ุณธรรมและความโปร ่งใส และจะต้องเป ็นข ้อม ูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หมายเหต ุ

มีข้อมูลที ่แสดงว่าผู ้กำกับการสถานีตำรวจ มีส่วนร่วมในการชี้แจง  
เน้นย้ำ ให้ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด ำ เ น ิ น ง านขอ งหน ่ ว ย ง านภ าค ร ั ฐ  ( Integrity &Transparency 
Assessment :  ITA)  
ของสถานีตำรวจนครบาล ให้เจ้าหน้าที ่ตำรวจในหน่วยงานได้รับรู้ 
รับทราบด้วย 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

 
 

O36 การประเม ินความ
เ ส ี ่ ย ง ก า ร ท ุ จ ริ ต

ประจำป ี

☐  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ

ทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ที่แต่ละสายงานได้วิเคราะห์ และรวบรวมเป็นภาพของสถานี

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก จัดทำข้อมูล 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการรวบรวมจัดทำรายงาน 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

ตำรวจ (ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับ
การพิจารณาคะแนน) 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 

O37 การดำเน ินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

☐  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี ่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

☐  เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 

☐  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก จัดทำข้อมูล 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการรวบรวมจัดทำรายงาน 

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ม.ค.65 
 

O38 ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร 

☐  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ ้าหน้าที ่ตำรวจใน
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น 
การส่งเสริมให้เกิดการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม การเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เป็นต้น เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก จัดทำข้อมูล 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินรายงานภายใน ม.ค.65 
 

O39 แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร
ป ้ อ งก ันการท ุ จริ ต
ประจำป ี

☐  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงาน และรวบรวมเป็นภาพของ
สถาน ีตำรวจม ีรายละเอ ียดก ิจกรรม แนวทางการดำเน ินงาน  
(ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกสายงาน หากไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการ
พิจารณาคะแนน)  

☐  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก จัดทำข้อมูล 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินรายงานภายใน ม.ค.65 

O40 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดำเน ินการป ้องกัน
การทุจริตประจำป ี

☐  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของสถานีตำรวจ 

☐  มีข ้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช ่น ความก้าวหน้าในการ
ดำเน ินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอ ียดงบประมาณ 
ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 

☐  เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก จัดทำข้อมูล 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการจัดทำข้อมูลรายงาน 

ดำเนินรายงานภายใน ม.ค.65 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที ่10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

O41 มาตรการส ่ ง เ ส ริ ม
ค ุณธรรมและความ
โ ป ร ่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

☐  แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก จัดทำข้อมูล 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 



 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล (Checklist) ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ 

Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ได้แก ่

☐ การชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
   ในหน่วยงาน 

☐ การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่สถาน ี
  ตำรวจต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน 

☐ การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการ 
  ประเมิน 

☐  การกำหนดหน้าที่ในการรับผิดชอบ 

☐  การกำกับติดตามโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจ 

งานอำนวยการรวบรวมข้อมูล 

ดำเนินรายงานภายใน ม.ค.65 

 
 

O42 การดำเน ินการตาม
มาตรการส ่ ง เ ส ริ ม
ค ุณธรรมและความ
โ ป ร ่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

☐ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพื ่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานีตำรวจ 

☐  มีข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการตาม มาตรการ/กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานในข้อ O42  
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 

ป.,จร.,สอบ,สืบ,อก จัดทำข้อมูล 

ผู้กำกับการตรวจสอบ 

งานอำนวยการรวบรวมข้อมูล 

ดำเนินรายงานภายใน ม.ค.65 

                                                                                

                                                                    พ.ต.อ. 

           (  ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ) 

                                                                                     ผู้กำกับการสน.พหลโยธิน 

 

 

 

 

 

 



 
 

บัญชีลงช่ือรับทราบ 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน 
 
ลำดับ
ท่ี ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ล า ย มื อ

ช่ือ หมายเหตุ 

1 พ.ต.อ.ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ 
 

ผู้กำกับการสน.พหลโยธิน.   

2 พ.ต.ท.ชัยนาม  นักไร่ รอง ผู้กำกับการป.สน.พหลโยธิน.   
3 พ.ต.ท.นพดล ดรศรีจันทร์ รอง ผู้กำกับการสอบสวน.สน.พหลโยธิน.   
4 พ.ต.ท.ธเนศ ศรีจำปา รอง ผู้กำกับการสืบสวน.สน.พหลโยธิน.   
5 พ.ต.ท.สมพร อุปพงศ์ รอง ผู้กำกับการ จร.สน.พหลโยธิน.   
6 พ.ต.ท.วุฒิชัย ปานสมบัติ สว.อก.สน.พหลโยธิน.   

 
-ทราบ กำชับ รอง ผู้กำกับการทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับเจ้าหน้าท่ีในแต่ละ

สายงานเร่งจัดทำข้อมูล  
 
 
                                                                                พ.ต.อ. 
              (  ชิศณุพงศ์ สุริยานนท์ ) 
                                                                                         ผู้กำกับการสน.พหลโยธิน. 
 


