
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.บางพลัด       โทร. ๐- ๒๔๒๔- ๑๑๐๘, โทรสาร ๐- ๒๔๓๕- ๑๗๕๘ 
ท่ี   ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๓/-         วันท่ี  28 มกราคม ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 
       ประจำเดือน มกราคม 2565 
เรียน ผกก.สน.บางพลัด 
  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางพลัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) โดยให้ฝ่ายอำนวยการสรุปและรวบรวมรายงานความคืบหน้า ให้ ผกก.สน.บางพลัด  
ในแต่ละเดือน ทราบ นั้น 
  ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผกก.สน.บางพลัด จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงาน ของเดือน มกราคม ดังนี้ 
  1.วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  ผกก.สน.บางพลัด เป็นประธาน พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ ITA ของ สน.บางพลัด และข้าราชการตำรวจ สน.บางพลัด ณ วัดเพลง ซ.จรัญ 75 แขวงบาง
พลัด เขตบางพลัด กทม. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และชี้แจ้งทำความเข้าใจเก่ียวกับ การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA )
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ทำความเข้าใจและรู้จัก PoliceITA มากข้ึน  ซ่ึงได้มีกิจกรรมในการทำแบบประเมิน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) พร้อมนี้ได้แนบ
รูปภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องมาท้ายหนังสือนี้ ด้วยแล้ว 
      2.ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 09 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
      3.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 09 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
     
 
 
 
          

/4.กำชับเจ้าหน้าที.่....... 



 
  4.กำชับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานใน สน.บางพลัด ที่มีระยะเวลาเกิน 1 ปี ที่ไม่ได้เข้าร่วมทำ

แบบประเมิน IIT ให้ดำเนนิการ ซ่ึงได้ดำเนินการเรียบร้อย ครบทุกนาย ที่มีสิทธิเข้าร่วมทำแบบประเมิน 
     5.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางพลดั ในการแจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
และรัฐบาล ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทาง สน.บางพลัด ในการทำแบบประเมิน EIT เรียบร้อยแลว้ 
   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
                                                                                               

   พ.ต.ต.  
                                                                       ( มนตรี พุ่มแย้ม ) 
                                                                      สว.อก.สน.บางพลัด 
 

-ทราบ กำชับให้ รอง ผกก.ทุกฝ่าย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่เรง่ใน
การจัดทำข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 

 

           พ.ต.อ. 
         (ปริญญา เหลืองอุทัย) 
             ผกก.สน.บางพลัด 
 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพถ่ายกิจกรรม การให้ความรู้และช้ีแจ้งทำความเข้าใจ เก่ียวกับ  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดเพลง ซ.จรัญ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.บางพลัด       โทร. ๐- ๒๔๒๔- ๑๑๐๘, โทรสาร ๐- ๒๔๓๕- ๑๗๕๘ 
ท่ี   ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๓/-         วันท่ี  28 กุมภาพันธ์  ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 
       ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
เรียน ผกก.สน.บางพลัด 
  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางพลัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) โดยให้ฝ่ายอำนวยการสรุปและรวบรวมรายงานความคืบหน้า ให้ ผกก.สน.บางพลัด  
ในแต่ละเดือน ทราบ นั้น 
  ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผกก.สน.บางพลัด จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ดังนี ้
      1.ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ o10 – o20 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
      2.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 020 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
       3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางพลัด ในการแจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
และรัฐบาล ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทาง สน.บางพลัด ในการทำแบบประเมิน EIT ซ่ึงจำนวนผู้ทำ EIT 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ มีจำนวน 102 คน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                         
   พ.ต.ต.  

                                                                       ( มนตรี พุ่มแย้ม ) 
                                                                      สว.อก.สน.บางพลัด   
 -ทราบ กำชับให้ รอง ผกก.ทุกฝ่าย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่
เร่งในการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 
 

           พ.ต.อ. 
         (ปริญญา เหลืองอุทัย) 
             ผกก.สน.บางพลัด 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.บางพลัด       โทร. ๐- ๒๔๒๔- ๑๑๐๘, โทรสาร ๐- ๒๔๓๕- ๑๗๕๘ 
ท่ี   ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๓/-         วันท่ี  28 มีนาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 
       ประจำเดือน มีนาคม 2565 
เรียน ผกก.สน.บางพลัด 
  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางพลัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) โดยให้ฝ่ายอำนวยการสรุปและรวบรวมรายงานความคืบหน้า ให้ ผกก.สน.บางพลัด  
ในแต่ละเดือน ทราบ นั้น 
  ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผกก.สน.บางพลัด จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม ดังนี้ 
      1.ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ o21 – o30 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
      2.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 030 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
       3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางพลัด ในการแจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
และรัฐบาล ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทาง สน.บางพลัด ในการทำแบบประเมิน EIT ซ่ึงจำนวนผู้ทำ EIT 
ประจำเดือน มีนาคม มีจำนวน 105 คน รวมยอด ณ ปัจจุบัน ผู้ทำแบบประเมิน EIT จำนวน 207 คน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                         
   พ.ต.ต.  

                                                                       ( มนตรี พุ่มแย้ม ) 
                                                                      สว.อก.สน.บางพลัด   
 -ทราบ กำชับให้ รอง ผกก.ทุกฝ่าย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่
เร่งในการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  
 

           พ.ต.อ. 
         (ปริญญา เหลืองอุทัย) 
             ผกก.สน.บางพลัด 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.บางพลัด       โทร. ๐- ๒๔๒๔- ๑๑๐๘, โทรสาร ๐- ๒๔๓๕- ๑๗๕๘ 
ท่ี   ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๓/-         วันท่ี  28 เมษายน  ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 
       ประจำเดือน เมษายน 2565 
เรียน ผกก.สน.บางพลัด 
  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางพลัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) โดยให้ฝ่ายอำนวยการสรุปและรวบรวมรายงานความคืบหน้า ให้ ผกก.สน.บางพลัด  
ในแต่ละเดือน ทราบ นั้น 
  ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผกก.สน.บางพลัด จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน ดังนี้ 
      1.ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ o31 – o37 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
      2.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 037 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
       3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางพลัด ในการแจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
และรัฐบาล ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทาง สน.บางพลัด ในการทำแบบประเมิน EIT ซ่ึงจำนวนผู้ทำ EIT 
ประจำเดือน เมษายน มีจำนวน 100 คน รวมยอด ณ ปัจจุบัน ผู้ทำแบบประเมิน EIT จำนวน 307 คน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                         
   พ.ต.ต.  

                                                                       ( มนตรี พุ่มแย้ม ) 
                                                                      สว.อก.สน.บางพลัด   
 -ทราบ กำชับให้ รอง ผกก.ทุกฝ่าย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่
เร่งในการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  
 

           พ.ต.อ. 
         (ปริญญา เหลืองอุทัย) 
             ผกก.สน.บางพลัด 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.บางพลัด       โทร. ๐- ๒๔๒๔- ๑๑๐๘, โทรสาร ๐- ๒๔๓๕- ๑๗๕๘ 
ท่ี   ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๓/-         วันท่ี  28 เมษายน  ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 
       ประจำเดือน เมษายน 2565 
เรียน ผกก.สน.บางพลัด 
  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางพลัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) โดยให้ฝ่ายอำนวยการสรุปและรวบรวมรายงานความคืบหน้า ให้ ผกก.สน.บางพลัด  
ในแต่ละเดือน ทราบ นั้น 
  ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผกก.สน.บางพลัด จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน ดังนี้ 
      1.ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ o31 – o37 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
      2.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 037 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
       3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางพลัด ในการแจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
และรัฐบาล ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทาง สน.บางพลัด ในการทำแบบประเมิน EIT ซ่ึงจำนวนผู้ทำ EIT 
ประจำเดือน เมษายน มีจำนวน 100 คน รวมยอด ณ ปัจจุบัน ผู้ทำแบบประเมิน EIT จำนวน 307 คน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                         
   พ.ต.ต.  

                                                                       ( มนตรี พุ่มแย้ม ) 
                                                                      สว.อก.สน.บางพลัด   
 -ทราบ กำชับให้ รอง ผกก.ทุกฝ่าย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนฯเร่งดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่
เร่งในการจัดทำข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  
 

           พ.ต.อ. 
         (ปริญญา เหลืองอุทัย) 
             ผกก.สน.บางพลัด 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.บางพลัด       โทร. ๐- ๒๔๒๔- ๑๑๐๘, โทรสาร ๐- ๒๔๓๕- ๑๗๕๘ 
ท่ี   ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๓/-         วันท่ี  28 พฤษภาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 
       ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
เรียน ผกก.สน.บางพลัด 
  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางพลัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) โดยให้ฝ่ายอำนวยการสรุปและรวบรวมรายงานความคืบหน้า ให้ ผกก.สน.บางพลัด  
ในแต่ละเดือน ทราบ นั้น 
  ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผกก.สน.บางพลัด จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ดังนี ้
      1.ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ o38 – o42 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
      2.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 042 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
       3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางพลัด ในการแจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
และรัฐบาล ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทาง สน.บางพลัด ในการทำแบบประเมิน EIT ซ่ึงจำนวนผู้ทำ EIT 
ประจำเดือน เมษายน มีจำนวน 110 คน รวมยอด ณ ปัจจุบัน ผู้ทำแบบประเมิน EIT จำนวน 417 คน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                         
   พ.ต.ต.  

                                                                       ( มนตรี พุ่มแย้ม ) 
                                                                      สว.อก.สน.บางพลัด   
 -ทราบ กำชับให้ รอง ผกก.ทุกฝ่าย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนฯ ดำเนินการตรวจสอบ OIT 
ถูกต้องตามตัวชี้วัดที่ ปปช.กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการปรับเปลีย่นให้เรียบร้อย  
 

           พ.ต.อ. 
         (ปริญญา เหลืองอุทัย) 
             ผกก.สน.บางพลัด 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.บางพลัด       โทร. ๐- ๒๔๒๔- ๑๑๐๘, โทรสาร ๐- ๒๔๓๕- ๑๗๕๘ 
ท่ี   ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๓/-         วันท่ี  28 พฤษภาคม  ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 
       ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
เรียน ผกก.สน.บางพลัด 
  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางพลัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) โดยให้ฝ่ายอำนวยการสรุปและรวบรวมรายงานความคืบหน้า ให้ ผกก.สน.บางพลัด  
ในแต่ละเดือน ทราบ นั้น 
  ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผกก.สน.บางพลัด จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ดังนี ้
      1.ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ o38 – o42 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
      2.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 042 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
       3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางพลัด ในการแจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
และรัฐบาล ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทาง สน.บางพลัด ในการทำแบบประเมิน EIT ซ่ึงจำนวนผู้ทำ EIT 
ประจำเดือน เมษายน มีจำนวน 110 คน รวมยอด ณ ปัจจุบัน ผู้ทำแบบประเมิน EIT จำนวน 417 คน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                         
   พ.ต.ต.  

                                                                       ( มนตรี พุ่มแย้ม ) 
                                                                      สว.อก.สน.บางพลัด   
 -ทราบ กำชับให้ รอง ผกก.ทุกฝ่าย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนฯ ดำเนินการตรวจสอบ OIT 
ถูกต้องตามตัวชี้วัดที่ ปปช.กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการปรับเปลีย่นให้เรียบร้อย  
 

           พ.ต.อ. 
         (ปริญญา เหลืองอุทัย) 
             ผกก.สน.บางพลดั         



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   สน.บางพลัด       โทร. ๐- ๒๔๒๔- ๑๑๐๘, โทรสาร ๐- ๒๔๓๕- ๑๗๕๘ 
ท่ี   ๐๐๑๕.(บก.น.๗)๓/-         วันท่ี  30 มิถุนายน  ๒๕๖5 

เรื่อง รายงานการดำเนินงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 

       ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) 
       ประจำเดือน มิถุนายน 2565 
เรียน ผกก.สน.บางพลัด 
  ตามข้อสั่งการ ผกก.สน.บางพลัด ให้ดำเนินการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA ) โดยให้ฝ่ายอำนวยการสรุปและรวบรวมรายงานความคืบหน้า ให้ ผกก.สน.บางพลัด  
ในแต่ละเดือน ทราบ นั้น 
  ฝ่ายอำนวยการได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผกก.สน.บางพลัด จึงขอรายงานความ
คืบหน้าของการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤษภาคม ดังนี ้
      1.ดำเนินการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ o38 – o42 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
      2.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and 
Transparency Assessment : OIT ) ตามข้อ 01 – 042 เสร็จสมบูรณ์ และประกาศลงเว็บไซต์ แล้ว 
       3.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สน.บางพลัด ในการแจ้งบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน
และรัฐบาล ผู้ที่มาติดต่อราชการกับทาง สน.บางพลัด ในการทำแบบประเมิน EIT ซ่ึงจำนวนผู้ทำ EIT 
ประจำเดือน มิถุนายน มีจำนวน 110 คน รวมยอด ณ ปัจจุบัน ผู้ทำแบบประเมิน EIT จำนวน 417 คน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                                                                                         
   พ.ต.ต.  

                                                                       ( มนตรี พุ่มแย้ม ) 
                                                                      สว.อก.สน.บางพลัด   
 -ทราบ กำชับให้ รอง ผกก.ทุกฝ่าย และคณะกรรมการการขับเคลื่อนฯ ดำเนินการตรวจสอบ OIT 
ถูกต้องตามตัวชี้วัดที่ ปปช.กำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ดำเนินการปรับเปลีย่นให้เรียบร้อย  
 

           พ.ต.อ. 
         (ปริญญา เหลืองอุทัย) 
             ผกก.สน.บางพลัด 



 
 


