คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
ที่

8 /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
----------------------------------------------------------ตามที่ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการ
ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ "สถานีตำรวจนครบาล" เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ
เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบและรับดำเนินการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเสนอ โดย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
กำหนดผู้ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการ "เป็นศูนย์กลาง " ในการประสานงานสถานีตำรวจนครบาล
รวมถึงส่งเสริมและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมอบหมายให้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล
รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล และให้มีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจน ทั้งในด้านของกระบวนการประเมินและกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชน นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อน
และกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity &Transparency Assessment : ITA และคณะทำงานในการขับเคสื่อนและกำกับติดตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA)
ของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ดังนี้

1.) พันตำรวจเอก วิศิษฐ์
สังขนันท์
เป็นประธานกรรมการ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
2.) พันตำรวจโท กิตติพัฎฐ์
แก้วสำอาง
เป็นรองประธารกรรมการ
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
3.) พันตำรวจโท สมโภช
ทองมูล
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
4.) พันตำรวจโท พลัฎฐ์
ทับทิม
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
5.) พันตำรวจโท สมคิด
ตันสกุล
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
6.) พันตำรวจโท สนธิชัย
กลีบบัว
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
7.) พันตำรวจโท ยุทธชัย
แจ่มกระจาย
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
8.) พันตำรวจโท คชานนท์
อู่ตะเภา
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
9.) พันตำรวจโท ศิววิชญ์
สมบูรณ์ผล
เป็น กรรมการ
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
10.) พันตำรวจโท ชวนากร
สีหราช
เป็น กรรมการ
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
11.) พันตำรวจโท จารุกิตติ์พัฒน์ สุขยิ่ง
เป็น กรรมการ
สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
12.) พันตำรวจโท ภราดร
เชิดชูล้ำตระกูล เป็น กรรมการ
สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
13.) พันตำรวจโท โกมินทร์
อัตโสภณวัฒนา เป็น กรรมการ
สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
14.) พันตำรวจโท ปฐพร
สมบัติดี
เป็น กรรมการ
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
15.) พันตำรวจโท ชุมพล
ภู่ระหงษ์
เป็นกรรมการ
สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
16.) พันตำรวจโท กรวิก
สุปะทัศ
เป็นกรรมการ
สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

ให้คณะกรรมการ และคณะทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑ . วางกรอบแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ
นครบาลบางขุนเทียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการประเมิน ให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน
ตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๓. ผลักดันให้ปรับปรุงแก้ไขหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มี
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม ให้ดำเนินการตามขั้นตอน
ต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนด
5. ให้คณะทำงาน ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ ลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของสถานี
ตำรวจนครบาลบางขุนเทียน การตอบคำถามของประชาชนที่ติดต่อสอบถามผ่านของทางทางเว็บไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ให้ครบถ้วนตามกรอบแนวทางที่
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการ
ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

พันตำรวจเอก
(วิศิษฐ์ สังขนันท์)
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน

รายงานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.) พันตำรวจเอก วิศิษฐ์
สังขนันท์
เป็นประธานกรรมการ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
2.) พันตำรวจโท กิตติพัฎฐ์
แก้วสำอาง
เป็นรองประธารกรรมการ
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
3.) พันตำรวจโท สมโภช
ทองมูล
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
4.) พันตำรวจโท พลัฎฐ์
ทับทิม
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
5.) พันตำรวจโท สมคิด
ตันสกุล
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
6.) พันตำรวจโท สนธิชัย
กลีบบัว
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
7.) พันตำรวจโท ยุทธชัย
แจ่มกระจาย
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
8.) พันตำรวจโท คชานนท์
อู่ตะเภา
เป็นรองประธานกรรมการ
รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
9.) พันตำรวจโท ศิววิชญ์
สมบูรณ์ผล
เป็น กรรมการ
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
10.) พันตำรวจโท ชวนากร
สีหราช
เป็น กรรมการ
สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
11.) พันตำรวจโท จารุกิตติ์พัฒน์ สุขยิ่ง
เป็น กรรมการ

สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
12.) พันตำรวจโท ภราดร
เชิดชูล้ำตระกูล เป็น กรรมการ
สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
13.) พันตำรวจโท โกมินทร์
อัตโสภณวัฒนา เป็น กรรมการ
สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
14.) พันตำรวจโท ปฐพร
สมบัติดี
เป็น กรรมการ
สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
15.) พันตำรวจโท ชุมพล
ภู่ระหงษ์
เป็นกรรมการ
สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
16.) พันตำรวจโท กรวิก
สุปะทัศ
เป็นกรรมการ
สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม –
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1.
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจ
แห่ ง ชาติ ในการขยายการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity & Transparency Assessment : I TA) ลงสู่ "สถานีตำรวจนครบาล" เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม
และเกิดการป้องกันการทุจริต ในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ได้เห็นชอบและรับดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอ โดยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล กำหนดผู้ที่
รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการเป็น ศูนย์กลางในการ
ประสานงานสถานีตำรวจนครบาล รวมถึงส่งเสริมและกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มอบหมายให้ผู้กำกับ
การสถานีตำรวจนครบาล รับนโยบายในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานี ตำรวจนครบาล และให้มี
การกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมินที่ชัดเจนทั้งในด้านของกระบวนการประเมิน และ กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการประชาชน ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒

เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ของสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
-มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3.

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน
-วางกรอบนาวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕
- กำกั บ ดู แ ลตรวจสอบและติ ด ตามการประเมิ น ให้ เ ป็ น ไปตามกรอบการประเมิ น ตาม
ระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ ของสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำหน้าที่ดำเนินการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กำหนด
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ
วาระที่ ๔. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.
พ.ต.ท.หญิง
( ปฐพร สมบัติดี )
สว.อก.สน.บางขุนเทียน
กรรมการ

