
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการตาม 

มาตรการสงเสริมคุณธรรม 

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

และความโปรงใส 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

 

 ตามท่ีไดกำหนดมาตรการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสถานีตำรวจนครบาล

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไดดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ของ

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 

 1. สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใน

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)รายละเอียดดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คำส่ัง  สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
ท่ี   1/2565 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
 

  ตามท่ีประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มอบหมายใหสานักประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในการขยายการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :I 

TA) ลงสู “สถานีตำรวจนครบาล” เพ่ือใหเกิดกลไกการมีสวนรวมและเกิดการปองกันการทุจริต ในเชิงพ้ืนท่ีเขต

กรุงเทพมหานคร อยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ท้ังนี้ สานักงานตำรวจแหงชาติ ไดเห็นชอบและรับ ดำเนินการตามท่ี

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ โดยผูบัญชาการ ตำรวจแหงชาติ ได

มอบหมายใหกองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผู ท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน ในการเปน ศูนยกลางในการ

ประสานงานสถานีตำรวจนครบาล รวมถึงสงเสริมและกำกับติดตามอยางตอเนื่อง รวมท้ัง มอบหมายใหผูกากับการ

สถานีตำรวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดาเนินงาน ของ

หนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี ตำรวจนครบาล และใหมีการ

กำหนดผูรับผิดชอบการประเมินท่ีชัดเจนท้ังในดานของกระบวนการประเมิน และ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการ

ใหบริการประชาชนนั้น  

             เพ่ือใหการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเปนไปดวยความ 

เรียบรอยบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไวจึงแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ดังนี้ 

1. ผูกำกับการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                                 เปนประธานกรรมการ 
2. รองผูกำกับการปองกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน      เปนกรรมการ 
3. รองผูกำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                     เปนกรรมการ 
4. รองผูกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                    เปนกรรมการ 
5. รองผูกำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                  เปนกรรมการ 
6. สารวัตรอำนวยการ สน เตาปูน                                             เปนเลขานุการ 

/หนาท่ีความรับผิดชอบ... 



 

( ๒ ) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ  
-  วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของ

หน วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล  ประจำป
งบประมาณ 2565  

 -  กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเปนไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา 
ท่ีกำหนดและเปนไปตามหลักการทางวิชาการไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน  

 
- ผลักดันใหสถานีตำรวจนครบาลปรับปรุงแกไขหนวยงานหรือการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือสงเสริม 

ใหเกิดคุณธรรมมีความโปรงใสและปองกันการทุจริตในทุกสายงาน  
- มอบหมายเจาหนาท่ีของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำหนาท่ีดำเนินการและข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีกำหนด   
- สารวัตรอำนวยการ สถานตีำรวจนครบาลเตาปูน 
รวบรวมผลการปฏิบัติพรอมภาพถายรายงานใหผูกำกับการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ทราบ

ตามกำหนด    
 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

 
               สั่ง ณ วันท่ี     3   มกราคม   พุทธศักราช  ๒๕๖5 
 
 
 
                  พันตำรวจเอก     
                          ( จิรพัฒน พรหมสิทธิการ ) 
                   ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ไดจัดการประชมุชี้แจงและใหขอมูล 

การประเมินคุณธรรมและความโปรง ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

สถานีตำรวจนครบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 แกเจาหนาท่ีตำรวจ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคล่ือนและกำกับติดตาม                      

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

คร้ังที่ 1 /2565 

เมื่อวันที่ 3  มกราคม  2565 

ณ หองประชุม สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

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

ผูเขารวมประชุม 

1. พ.ต.อ.จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ 

  ผูกำกับการ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                                  ประธานกรรมการ 

๒. พ.ต.ท.กิติพันธ  แทนตั้งเจริญชัย 

  รองผูกำกับการปองกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน       กรรมการ 

๓. พ.ต.ท.มนูน  หอมละออ 

  รองผูกำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                       กรรมการ 

๔. พ.ต.ท.สุรเดช  ฉัตรไทย 

   รองผูกำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน                    กรรมการ 

๕. พ.ต.ท.ไมตรี  สามาอาภัตร 

    รองผูกำกับการสอบสวน สถานตีำรวจนครบาลเตาปูน                 เปนกรรมการ 

๖. พ.ต.ท.อดินันท  ศรีนุเสน 

     สารวัตรอำนวยการ สน เตาปูน                                           เปนเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม    - 

เริ่มประชุมเวลา 10.00น.  

  ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1.    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

        ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

มอบหมายใหสานักประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ ใน

การขยายการประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & 



 

Transparency Assessment : I TA) ลงสู “สถานีตำรวจนครบาล” เพ่ือใหเกิดกลไกการมีสวนรวมและเกิดการ

ปองกันการทุจริต ในเชิงพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานคร อยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน ท้ังนี้ สานักงานตำรวจแหงชาติ ได

เห็นชอบและรับ ดำเนินการตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสนอ โดยผู

บัญชาการ ตำรวจแหงชาติ ไดมอบหมายใหกองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผูท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน ในการ

เปน ศูนยกลางในการประสานงานสถานีตำรวจนครบาล รวมถึงสงเสริมและกำกับติดตามอยางตอเนื่อง รวมท้ัง 

มอบหมายใหผูกากับการสถานีตำรวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ 

โปรงใสในการดาเนินงาน ของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี 

ตำรวจนครบาล และใหมีการกำหนดผูรับผิดชอบการประเมินท่ีชัดเจนท้ังในดานของกระบวนการประเมิน และ 

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2.     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

                     เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี1 มกราคม 2565 ใหท่ีประชุมรับรอง  

         มติ  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3.     เรื่องสืบเนื่อง (ถามี) 

        -  ไมมี 

วาระท่ี 4.     เรื่องเพ่ือทราบ 

           - แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

- มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5.     เรื่องเพ่ือพิจารณา 

        -  วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปงบประมาณ 2565  

-  กำกับดูแลตรวจสอบและติดตามการประเมินใหเปนไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลา  ท่ีกำหนด
และเปนไปตามหลักการทางวิชาการไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกัน  



 

-  ผลักดันใหสถานีตำรวจนครบาลปรับปรุงแกไขหนวยงานหรือการจัดกิจกรรมตางๆเพ่ือสงเสริม ใหเกิด
คุณธรรมมีความโปรงใสและปองกันการทุจริตในทุกสายงาน  

- มอบหมายเจาหนาท่ีของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ กองบัญชาการ
ตำรวจนครบาล ทำหนาท่ีดำเนินการและข้ันตอนตาง ๆ ตามท่ีกำหนด   

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบ 

วาระท่ี 6.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  

                -ไมมี 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

                                                                                    พ.ต.ท. 

              (  อดินันท  ศรีนุเสน  ) 

                                                                                                   สว.อก.สน.เตาปนู 

             ผูจดรายงานการประชุม  

 

 

                                                                                พ.ต.อ. 

           (  จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ  ) 

                                                                                            ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปนู 

                          ผูตรวจรายงานการประชุม 

  



 

รูปถายการประชุมแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

ครั้งท่ี 1 / 2565 

เม่ือวันท่ี 3  มกราคม  2565 

ณ หองประชุม สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

 

 
 

 

                                                                                พ.ต.อ.  

           (  จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ  ) 

                                                                                ผูกำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน 

                       ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 



 

 3. รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ของสถานีตำรวจ  

นครบาลเตาปูนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

มาตรการ/
กิจกรรม 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

1) การปฏิบัติหนาท่ี  1.การจัดทำคูมือ
ปฏิบัติงานใหแก
เจาหนาที่แตละสายงาน 
แสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาทีก่ำหนดไว
อยางเครงครัด และ
โปรงใส เผยแพร แก
ขาราชการตำรวจใน
สังกัดทราบโดยทั่วกัน 

1 รอง ผกก.ทุกสาย
งาน จัดทำขอมูล 
เสนอ ผกก.สน.เตา
ปูน อนุมัติส่ังการ 

2 งานอำนวยการ
รวบรวมสรุปผล 
จัดทำประกาศหรือ
คำส่ัง 

3.ผกก. กำกับ 
ประเมิน และ
ติดตามผล 

ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 
- ดำเนินการจัดทำ
คูมือปฏิบัติงานแตละ
สายงานตามรูปแบบ
ของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติแลวเสร็จ
เผยแพร เนื้อหาให

ขาราชการตำรวจ

สามารถเขาถึงได

ผานเว็ปไซด สถานี

ตำรวจนครบาลเตาปูน 

เผยแพร ขาราชการ
ตำรวจในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน 

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ปรับปรุงขอมูล 

ใหเปนปจจุบัน 

2. การฝกอบรม
ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ 
ใหมีความสามารถ และ
มีความรับผิดชอบตอ
งานในหนาที่ที่
รับผิดชอบ ในฐานะ
เจาหนาที่ของรัฐอยางมี
คุณธรรม  

   2.1 การฝกประจำ
สัปดาห 

   2.2 การฝกอบรม
อื่นๆในลักษณะเพิ่ม
ความสามารถ 

   2.3 การอบรมใน
ลักษณะปลูกฝง
คุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ 

   2.4 การซอมแผน
เผชิญเหตุ 

1 รอง ผกก.ป.สน.
เตาปูน กำหนด
กิจกรรมเสนอ 
ผกก.สน.เตาปูน 
อนุมัติส่ังการ 

2 งานอำนวยการ
รวบรวมสรุปผล 
จัดทำประกาศหรือ
คำส่ัง 

3.ผกก. กำกับ 
ประเมิน และ
ติดตามผล 

ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 
- ดำเนินกิจกรรมแลว
เสร็จ ผลดำเนินการ
เปนไปโดยความ
เรียบรอย 

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ดำเนินกิจกรรม 

อยางตอเนื่อง 



 

มาตรการ/
กิจกรรม 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

3. รณรงค ใหความรู
สรางธรรมภิบาล 
คุณธรรมในการปฏิบัติ
หนาที่ และสรางความ
ตระหนักถึงการงดใหงด
รับส่ิงตอบแทน จาก
การปฏิบัติหนาที่หรือ
ละเวนปฏิบัติหนาที่  

ผกก.สน.เตาปูน ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 
- ดำเนินกิจกรรมแลว
เสร็จ ผลดำเนินการ
เป น ไป โ ด ย ค ว า ม
เรียบรอย 

-ประกาศ เจตนารม
ป อ งกั น ก า ร ทุ จ ริ ต 
ไมใหไมรับ สินบนทุก
รูปแบบ สน.เตาปูน 
ลงวันที่  4  ม .ค .6 5 
เผยแพรผานเว็ปไซด 
สน.เตาปูน ITA O34 

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ไมมี 

2) การใช

งบประมาณ 

1. การจัดทำแผนการ
ใชจายงบประมาณ
ประจำปและเผยแพร
อยางโปรงใส  คุมคา 
เปนไปตาม
วัตถุประสงค และไม
เอื้อประโยชนแกตนเอง
หรือพวกพอง 
2. กำหนดมาตรการ
ควบคุมการเบิกจายเงิน
ของบุคลากรภายใน ใน
เร่ืองตาง ๆ เชน  คา
ทำงานลวงเวลา คาวัสดุ
อุปกรณ หรือคา
เดินทาง ฯลฯ  
3. กำหนดมาตรการ
ควบคุมกระบวนการ
จัดซ้ือจัดจางและการ
ตรวจรับพัสดุ 

4. กำหนดกิจกรรมการ
เปดโอกาสใหบุคลากร
ภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณของ
หนวยงานตนเองได 

 

สว.อก.สน.เตาปูน 

เจาหนาที่การเงิน
และพัสดุ 

ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 
- ดำเนินกิจกรรมแลว 

1. การจัดทำแผนการ
ใชจายงบประมาณ
และเผยแพรผานเวป็
ไซด สน.เตาปูน ITA 
O18                   
2.งานอำนวยการ
จัดทำสมุดควบคุมการ
เบิกจายของบุคลากร
ภายใน ในเร่ืองตาง ๆ 
แลวเสร็จ              
3.ประกาศมาตรการ
สงเสริมความโปรงใส
ในการจัดซ้ือจัดจาง 
เผยแพรผานเว็ปไซด 
สน.เตาปูน ITA O35         
4.ประกาศ สน.เตาปูน
มาตรการใหผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวม
เผยแพรผานเว็ปไซด 
สน.เตาปูน ITA O35 

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ไมมี 



 

มาตรการ/
กิจกรรม 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

3) การใชอำนาจ 
     1. แตงต้ัง
คณะกรรมการประชุม
วางแผน  วางนโยบาย 
การประเมิน สิทธิ
ประโยชน เล่ือนขั้น
แตงต้ังหมุนเวียน
ขาราชการตำรวจใน        
สน.เตาปูน 
      2. กำหนด
ชองทางรองเรียน และ
มาตรการ กรณี 
ผูบังคับบัญชาการใช
อำนาจส่ังการให
ผูใตบังคับบัญชาทำใน
ธุระสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชาหรือทำ
ในส่ิงที่ไมถูกตอง  

 

ผกก.สน.เตาปูน ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 
- ดำเนินวางนโยบาย 
การบริหารกำลังพล
ทำเอกสารเผยแพร
ผานเว็ปไซด สน.เตา
ปูน ITA O25 

 
-จัดทำประกาศ      
สน.เตาปูน 

มาตรการตรวจสอบ
การใชดุลพินิจ
เผยแพรผานเว็ปไซด 
สน.เตาปูน ITA O35 
ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ไมมี 

4) การใช

ทรัพยสินของ

ราชการ 

1.เรียกตรวจทรัพยสิน
ราชการ รถยนต 
จักรยานยนต อาวธุปน 

2.กำหนดแนวทางการ
เบิกจายยืมทรัพยสิน
ราชการ 

3.กำหนดแผน
บำรุงรักษาทรัพยสิน
ราชการ 

 

 

 

 

 

 

กำหนดแนวทางปฏบิัติ
เกี่ยวกบัการใช
ทรัพยสินของราชการที่
ถูกตอง เพื่อเผยแพรให
บุคลากรภายในได
รับทราบและนำไป
ปฏิบัติ รวมไปถึง
หนวยงานจะตองมีการ
กำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ
ของหนวยงาน 

 

ผกก.สน.เตาปูน 
สว.อก.สน.เตาปูน
เจาหนาที่พัสดุ 

ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 

ใหสารวัตรอำนวยการ 
รายงานความคืบหนา 

ตอผูกำกับการ 

สถานีตำรวจ 

นครบาลเตาปูน 

ทุก 3 เดือน 

- ดำเนินกิจกรรมแลว
เสร็จ ผลดำเนินการ
เป น ไป โ ด ย ค ว า ม
เรียบรอย 

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ไมมี 



 

มาตรการ/
กิจกรรม 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

5) การแกไข

ปญหาการทุจริต 

-ประกาศเจตนารมณ 

ผกก. 

-กิจกรรมรณรงค
ปลูกฝงคานิยมสุจริต 

-เพิ่มชองทางรองเรียน
รองทุกขผานระบบ
ออนไลน 

1.ออกประกาศ

เจตนารมณ ผกก 

เผยแพรทางเว็ปไซด 

2.จัดกิจกรรมให
ขาราชการตำรวจหรือ
บุคคลภายนอกมีสวน
รวมในการปองกันการ
ทุจริต 

3.จัดทำแนวทาง
รองเรียนผานระบบ
ออนไลน 

ผกก.สน.เตาปูน  
และ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการในการ
ขับเคล่ือน  ITA 
สน.เตาปูน 

  ปงบประมาณ 
2565 

เปนตนไป 

 

- ดำเนินกิจกรรมแลว
เสร็จ ผลดำเนินการ
เป น ไป โ ด ย ค ว า ม
เรียบรอย 
1.ประกาศ 
1.1มาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการ
จัดซ้ือจัดจาง  
1.2มาตรการใหผูมี
สวนไดสวนเสียมีสวน
รวม 
1.3มาตรการปองกัน
ผูแจงเบาะแสการ
ทุจริต  
1.4มาตรการ
ตรวจสอบการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที ่
เผยแพรผานเว็ปไซด 
สน.เตาปูน ITA O35 
 
2.จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ 
เผยแพรผานเว็ปไซด 
สน.เตาปูน ITA O38 
 

3.จัดทำแนวทาง
รองเรียนผานระบบ
ออนไลน เผยแพร
ผานเว็ปไซด สน.เตา
ปูน ITA O30 

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 

” 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรการ/
กิจกรรม 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

6) คุณภาพการ

ดำเนินงาน 

 1 กำหนดมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลา
การปฏิบัติหนาที ่

  2 ปลูกฝงให
ขาราชการตำรวจเห็น
ถึงความสำคัญ ของผู
มาติดตอราชการโดยไม
เลือกปฏิบัติ  

 3. ประชาสัมพันธ
ขอมูลแก ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางตรงไปตรงมา       
ไมปดบังหรือบิดเบือน
ขอมูล    

   4. กำหนดมาตรการ
ปองกันการให-รับ 
ผลประโยชนใดๆเพื่อให
ปฏิบัติหนาทีห่รือละ
เวนปฏิบัติหนาที่โดย
ทุจริต  

  5. สรางชองทางใหผู
มาติดตอราชการ
สามารถประเมินการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่

 

 

 

 

 

 

1.จัดทำคูมือการ
ใหบริการประชาชน
และพันธสัญญา 
ประกาศใหผูมาติดตอ
ไดรับทราบ 

2.ใหผูบังคับบัญชาแต
ละสายงานหมั่นอบรม
ปลูกฝงใหขาราชการ
ตำรวจเห็นถึง
ความสำคัญ ของผูมา
ติดตอราชการโดยไม
เลือกปฏิบัติ  

3.ประชาสัมพันธขอมูล
แก ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดสวนเสีย ให
สามารถเขาถึงขอมูลได
งายและถกูตอง 

4.กำหนดมาตรการ
ปองกันการให-รับ 
ผลประโยชนใดๆเพื่อให
ปฏิบัติหนาทีห่รือละเวน
ปฏิบัติหนาทีโ่ดยทุจริต  

5. สรางชองทางใหผูมา
ติดตอราชการสามารถ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่

 

ผกก.สน.เตาปูน  
และ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการในการ
ขับเคล่ือน  ITA 
สน.เตาปูน 

  ปงบประมาณ 
2565 

เปนตนไป 

 

ดำเนินการแลวเสร็จ 

1.คูมือการใหบริการ
ประชาชน เผยแพร
ผานเว็ปไซด สน.เตา
ปู น  ITA O1 4  และ
พันธสัญญาเผยแพร
ผานเว็ปไซด สน.เตา
ปูน ITA O14 และติด
ไว  ณ  ห อ งบ ริ ก า ร
ประชาชน 

2 .อบรมป ลูกฝ งให
ขาราชการตำรวจเห็น
ถึงความสำคัญ ของผู
มาติดตอราชการโดย
ไมเลือกปฏิบัติ 

3 .ป ระช า สั ม พั น ธ
ขอมูลสถานี ผานแบบ
เ ป ด เ ผ ย ข อ มู ล
สาธารณ ะ OIT เว็ป
ไซด สน.เตาปูน 

4.กำหนดมาตรการ
ปองกันการให-รับ 
ผลประโยชนใดๆ
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
หรือละเวนปฏบิัติ
หนาที่โดยทจุริต  ผาน
แบบเปดเผยขอมูล
สาธารณะ OIT การ
เสริมสรางคาวม
โปรงใส ITA O29- 
O33 

5.ติด โปสเตอรแสดง 
QR code ประเมิน
การใหปริการ ภายใน
ที่ทำการสถาน ี

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ไมม ี



 

มาตรการ/
กิจกรรม 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

7) ประสิทธิภาพ

การสื่อสาร 

1. การเผยแพรขอมูล
ของหนวยงานในเร่ือง
ตางๆตอสาธารณชน 
ผานชองทางที่
หลากหลาย สามารถ
เขาถึงไดงาย และไม
ซับซอน โดยขอมูลที่
เผยแพรจะตอง
ครบถวนและเปน
ปจจุบัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลการ
ดำเนินงานของ
หนวยงานและขอมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบ   
2 ชองทางให
ผูรับบริการ    ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนได
สวนเสีย สามารถสงคำ
ติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกบัการ
ดำเนินงาน/การ
ใหบริการ และมีการ
ชี้แจงในกรณีที่มีขอ
กังวลสงสัยไดอยาง
ชัดเจน  

 3. การจัดใหมีชองทาง
ใหผูมาติดตอสามารถ
รองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน
ดวย ซ่ึงสะทอนถึงการ
ส่ือสารกับผูรับบริการผู
มาติดตอ หรือผูมีสวน
ไดสวนเสียอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

1.จัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ
ติดตั้งไว ณ ท่ีทำการ 
และระบบออนไลน 

2.จัดชองทางแสดง
ท่ีประชาชนสามารถ
ความเห็นไดรูปแบบ
ออนไลนและ
ออฟไลน 

3.จัดใหมีชองทางใหผู
มาติดตอสามารถ
รองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน 

ผกก.สน.เตาปูน  
และ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการในการ
ขับเคล่ือน  ITA 

สน.เตาปูน 

ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 

-ดำเนินการ
เรียบรอย 

1.จัดทำสื่อ
ประชาสมัพันธ
ติดตั้งไว ณ ท่ีทำ
การ และระบบ
ออนไลนผานแบบ
เปดเผยขอมูล
สาธารณะ OIT 
เผยแพร ผานเวป็ไซด 
สน.เตาปูน 

 

2.จัดชองทางแสดง
ความเห็นท่ี
ประชาชนสามารถ 
สามารถแสดง
ความคิดเห็นโดย
สงจดหมายแสดง
ความเห็น หรือ
กรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจผาน
ระบบออนไลนได 

3.จัดชองทาง ท่ี
ประชาชนสามารถ
รองเรียน โดย
สามารถแสดง
ความคิดเห็นโดย
สงจดหมายแสดง
ความเห็น หรือ
กรอกแบบประเมิน
ความพึงพอใจผาน
ระบบออนไลนได 

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ไมม ี



 

มาตรการ/
กิจกรรม 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

8) การปรับปรุง

ระบบการทำงาน 

 1. การปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทำงาน
ของหนวยงานใหดี
ยิ่งข้ึน รวมไปถึงการ
นำเทคโนโลยีมาใช
ในการดำเนินงาน
เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งข้ึน  

 2. การเปดโอกาส
ใหผูรับบริการหรือผู
มาติดตอ เขามามี
สวนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานเพ่ือให
สอดคลองกับความ
ตองการดวย  

 3. การให
ความสำคญักับการ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานใหมี
ความโปรงใสมาก
ข้ึน ขาราชการ
ตำรวจในสังกัด สน.
เตาปูน   

 

 

 

 

 

1.นำเทคโนโลยีมา
ใชในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

2.เปดโอกาสให
ผูรับบริการหรือผูมา
ติดตอ เขามามีสวน
รวมในการปรบัปรุง
พัฒนาการ
ดำเนินงานเพ่ือให
สอดคลองกับความ
ตองการดวย 

 

 

ขาราชการ
ตำรวจ สน.เตา

ปูนทุกนาย 

ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 

 

-ดำเนินการแลว
เสร็จเสร็จ 

 

1.การนำระบบ
เทคโนโลยี/
ออนไลนมาใชใน
งานตางๆ 

 

2การรับสนับสนุน
จาก
บุคคลภายนอกใน
การปรับปรุง
พัฒนาการ
ดำเนินงาน 

ไมพบขอรองเรียน

จากขาราชการใน

หนวย และ

บุคคลภายนอก 

ไมม ี



 

มาตรการ/
กิจกรรม 

วิธีการ
ดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินการ ขอเสนอแนะ 

9) การเปดเผย

ขอมูล 

แ ต ล ะ ส า ย ง า น
ด ำ เ นิ น ง า น ต า ม
ปฏิ ทินกิจกรรม ท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ฝายอำนวยการ
รวบรวม 

ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 

รายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

ลงขอมูลเรียบรอย 

ปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบัน 

” 

10) การปองกันการ

ทุจริต 

แตละสายงาน
ดำเนินงานตาม

ปฏิทินกิจกรรม ท่ี
ไดรับมอบหมาย 

ฝายอำนวยการ
รวบรวม 

ปงบประมาณ 2565 

เปนตนไป 

รายงานทุกวันที่ 28 
ของเดือน 

ลงขอมูลเรียบรอย 

ปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบัน 

” 

 

 

 

 

                                                                                พ.ต.อ. 

           (  จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ  ) 

                                                                                                         ผกก.สน.เตาปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สน.เตาปูน        โทร    ๐ ๒๕๘๕ ๖๑๐๑ 
ท่ี  ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/  -                    วันท่ี  28 มกราคม 2565  
เรื่อง      รายงานการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน    

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
            ประจำเดือน มกราคม 2565 

เรียน   ผกก. สน.เตาปูน 

  ตามขอสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ท่ี 1/2565 ลง 3 ม.ค.65 ใหดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม
การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) โดยใหใหฝายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.เตาปูนทราบนั้น 
  ฝายอำนวยการไดดำเนินการแลว ขอเรียนวา เดือน ม.ค.65 มี ดำเนินการดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดทำขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 01-06 เสร็จสมบูรณ  และประกาศลงเว็บไซด
แลว 

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 01-06 เสร็จสมบูรณ  และประกาศลง
เว็บไซดแลว 

3. กำชับใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน สน.เตาปูน ระยะเวลากลา 1 ป ลงขอมูล ประเมิน IIT 
เสร็จสิ้นแลว 

4. กำชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แจงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หนวยงานรัฐ ประเมิน 
แบบ EIT แลว 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                                    พ.ต.ท. 

              (  อดินันท  ศรีนุเสน  ) 

                                                                                                   สว.อก.สน.เตาปนู 

 
-ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝาย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเรงดำเนินการกำชับเจาหนาท่ีเรงจัดทำขอมูล  

 

                                                                                     พ.ต.อ. 

           (  จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ  ) 

                                                                                                         ผกก.สน.เตาปูน 



 

    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สน.เตาปูน        โทร    ๐ ๒๕๘๕ ๖๑๐๑ 
ท่ี  ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/  -                    วันท่ี  28 กุมภาพันธ 2565  
เรื่อง     รายงาน การดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
           ประจำเดือน กุมภาพันธ 2565 

เรียน   ผกก. สน.เตาปูน 
ตามขอสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ท่ี 1/2565 ลง 3 ม.ค.65 ใหดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม

การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) โดยใหใหฝายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.เตาปูนทราบนั้น 

 ฝายอำนวยการไดดำเนินการแลว ขอเรียนวา เดือน ก.พ.65 มี ดำเนินการดังนี้ 
1. ดำเนินการจัดทำขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 07-42 อยูระหวางดำเนินการลงขอมูล  และ
ประกาศลงเว็บไซดสวนหนึ่งแลว 

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 7-14 เสร็จสมบูรณ  และประกาศลงเว็บ
ไซดแลว และปรับปรุงขอมูลบางสวน 

3. กำชับใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน สน.เตาปูน ระยะเวลากลา 1 ป ลงขอมูล ประเมิน IIT 
เสร็จสิ้นแลว 

4. กำชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แจงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หนวยงานรัฐ ประเมิน 
แบบ EIT แลว 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                                    พ.ต.ท. 

              (  อดินันท  ศรีนุเสน  ) 

                                                                                                   สว.อก.สน.เตาปนู 

 
-ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝาย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเรงดำเนินการกำชับเจาหนาท่ีเรงจัดทำขอมูล  

 

                                                                                     พ.ต.อ. 

           (  จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ  ) 

                                                                                                         ผกก.สน.เตาปูน 



 

    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สน.เตาปูน   โทร    ๐ ๒๕๘๕ ๖๑๐๑ 
ท่ี  ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/  -               วันท่ี  28 มีนาคม 2565  
เรื่อง     รายงาน การดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
           ประจำเดือน มีนาคม 2565 

เรียน   ผกก. สน.เตาปูน 

  ตามขอสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ท่ี 1/2565 ลง 3 ม.ค.65 ใหดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม
การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) โดยใหใหฝายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.เตาปูนทราบนั้น 
  ฝายอำนวยการไดดำเนินการแลว ขอเรียนวา เดือน มี.ค.65 มี ดำเนินการดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดทำขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 07-42 อยูระหวางดำเนินการลงขอมูล  และ
ประกาศลงเว็บไซดสวนหนึ่งแลว 

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 15-25 เสร็จสมบูรณ  และประกาศลง
เว็บไซดแลว และปรับปรุงขอมูลบางสวน 

3. กำชับใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน สน.เตาปูน ระยะเวลากลา 1 ป ลงขอมูล ประเมิน IIT 
เสร็จสิ้นแลว 

4. กำชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แจงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หนวยงานรัฐ ประเมิน 
แบบ EIT แลว 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                                    พ.ต.ท. 

              (  อดินันท  ศรีนุเสน  ) 

                                                                                                   สว.อก.สน.เตาปนู 

 

-ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝาย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเรงดำเนินการกำชับเจาหนาท่ีเรงจัดทำขอมูล  
 

 

                                                                                      พ.ต.อ. 

           (  จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ  ) 

                                                                                                         ผกก.สน.เตาปูน 



 

    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สน.เตาปูน   โทร    ๐ ๒๕๘๕ ๖๑๐๑ 
ท่ี  ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/  -               วันท่ี  28 เมษายน 2565  
เรื่อง     รายงาน การดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
           ประจำเดือน เมษายน 2565 
เรียน   ผกก. สน.เตาปูน 
  ตามขอสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ท่ี 1/2565 ลง 3 ม.ค.65 ใหดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตาม
การประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) โดยใหใหฝายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.เตาปูนทราบนั้น 
  ฝายอำนวยการไดดำเนินการแลว ขอเรียนวา เดือน เม.ย.65 มี ดำเนินการดังนี้ 

1. ดำเนินการจัดทำขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 07-42 อยูระหวางดำเนินการลงขอมูล  และ
ประกาศลงเว็บไซดสวนหนึ่งแลว 

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 7-14 เสร็จสมบูรณ  และประกาศลงเว็บ
ไซดแลว และปรับปรุงขอมูลบางสวน 

3. กำชับใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน สน.เตาปูน ระยะเวลากลา 1 ป ลงขอมูล ประเมิน IIT 
เสร็จสิ้นแลว 

4. กำชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แจงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หนวยงานรัฐ ประเมิน 
แบบ EIT แลว 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                                    พ.ต.ท. 

              (  อดินันท  ศรีนุเสน  ) 

                                                                                                   สว.อก.สน.เตาปนู 

 
-ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝาย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเรงดำเนินการกำชับเจาหนาท่ีเรงจัดทำขอมูล  

 

 

                                                                                พ.ต.อ. 

           (  จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ  ) 

                                                                                                         ผกก.สน.เตาปูน 



 

    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สน.เตาปูน   โทร    ๐ ๒๕๘๕ ๖๑๐๑ 
ท่ี  ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/  -               วันท่ี  28 พฤษภาคม 2565  
เรื่อง     รายงาน การดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  

การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
           ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
เรียน   ผกก. สน.เตาปูน 
 

ตามขอสั่งการ ผกก.สน.เตาปูน ท่ี 1/2565 ลง 3 ม.ค.65 ใหดำเนินขับเคลื่อนและกำกับติดตามการ
ประเมินคุณธรรม และความโปรงใสใน  การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) โดยใหใหฝายอำนวยการสรุปผลและรวบรวมรายงานให ผกก.สน.เตาปูนทราบนั้น 

ฝายอำนวยการไดดำเนินการแลว ขอเรียนวา เดือน พ.ค.65 มี ดำเนินการดังนี้ 
1. ดำเนินการจัดทำขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) ตามขอ 07-42 อยูระหวางดำเนินการลงขอมูล  และประกาศลงเว็บไซดสวน
หนึ่งแลว 

2. ดำเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตามขอ 15-25 เสร็จสมบูรณ  และประกาศลงเว็บไซดแลว 
และปรับปรงุขอมูลบางสวน 

3. กำชับใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใน สน.เตาปูน ระยะเวลากลา 1 ป ลงขอมูล ประเมิน IIT เสร็จสิ้น
แลว 

4. กำชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แจงบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน และ หนวยงานรัฐ ประเมิน แบบ 
EIT แลว 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                                    พ.ต.ท. 

              (  อดินันท  ศรีนุเสน  ) 

                                                                                                   สว.อก.สน.เตาปนู 

 
-ทราบ กำชับ รอง ผกก.ทุกฝาย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯเรงดำเนินการกำชับเจาหนาท่ีเรงจัดทำขอมูล  

 

                                                                                พ.ต.อ. 

           (  จิรพัฒน  พรหมสิทธิการ  ) 

                                                                                                         ผกก.สน.เตาปนู 
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