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สำนักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  ใหเชื ่อมโยงกับ

บทบาท ภารกิจ ของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายแผนปฏิบัติการตอตานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีเปาหมายใหภาพรวมประเทศไทยปลอดการทุจริตและ

ประพฤติม ิชอบ หน วยงานภาคร ัฐม ีการดำเน ินงานอย างโปร งใส การท ุจร ิตม ีแนวโน มลดลง 

และประชาชนมีทัศนคติที่ไมยอมรับการทุจริต ซึ่งสงผลใหการรับรูของนานาประเทศเกี่ยวกับการทุจริตของ

ประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ ้น โดยสะทอนผานผลการประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index : CPI) ที ่สูงขึ ้น อันจะทำใหประเทศไทยไดรับการยอมรับจากนานาชาติในเรื ่อง 

การปองกันและปราบปรามการทจุริต      

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับน้ี 

มีวัตถุประสงคเพื่อใหสถานีตำรวจที่เขารวมประเมิน มีความรูความเขาใจในกรอบการประเมิน เครื่องมือ

และกระบวนการประเมิน ตลอดจนระบบการประเมิน ซึ ่งเปนระบบที่ใชสำหรับการเก็บขอมูลและ

ประมวลผลการประเมิน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ไดพัฒนาขึ้น  

สำนักงาน ป .ป .ช . หวังเป นอย างย ิ ่งว าค ู ม ือการประเม ินค ุณธรรมและความโปร งใส 

ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานตีำรวจ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับน้ี จะเปนประโยชนและสามารถสรางความเขาใจเกี ่ยวกับ 

แนวทางการประเมิน ตลอดจนวิธีการเก็บขอมูล ที่เปนมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน เพื่อยกระดับและ

พัฒนามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ทั้งในระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติได ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ตอไป 
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1.1 ความสำคัญของ ITA  

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  
ได ้พ ัฒนาเคร ื ่องม ือการประเม ินเช ิงบวกเพ ื ่อเป ็นมาตรการป ้องก ันการทุจร ิต และเป ็นกลไก  
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  
 “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)”  โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบ
ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเองเพื่อให้ได้
รับทราบข้อมูล ส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้านคุณธรรม  
และความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ ่งความตื ่นตัว  
และหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแฟลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น 
ประการสำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียม 
ความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ขยายผลการประเมิน ITA ลงสู่ส่วนราชการระดับต่ำกว่ากรมหรือเทียบเท่า 
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้ขยายลงสู่สถานีตำรวจนครบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สืบเนื ่องจากประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบนโยบายผ่านที ่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อน  
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมอบหมายให้ 
สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขยาย 
การประเมิน ITA ลงสู่สถานีตำรวจนครบาล เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริต 
ในเชิงพื้นที่ (Area) เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน คู่ขนานไปกับการขยายการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ] ลงสู่ ระด ับสำน ักงานเขต กร ุงเทพมหานคร  ที ่สำน ักประเม ินค ุณธรรมและ 
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ความโปรงใสไดดำเนินการไปแลวตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปน

เครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต โดยเฉพาะในมิติของหนวยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรม และในอนาคตจะมีการขยายออกไปสู “สถานีตำรวจทั่วประเทศ” ทั้งนี้ สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติไดเห็นชอบ พรอมใหความรวมมือและรับดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยเมื่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานงาน ป.ป.ช. ไดรวมกับสำนักงานตำรวจแหงชาติแสดงเจตนารมณ 

การขับเคลื่อนการประเมิน ITA ลงสู “สถานีตำรวจนครบาล” ทั้ง 88 แหง และจะมีการขยายผลการประเมิน

ค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ไปยังสถานีตำรวจทัว่ประเทศ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนตนไป 

นอกจากนี ้ การยกระดับและพัฒนามาตรการดานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ทั ้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตลอดจนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำเปนตอง

นำแนวทางการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจนครบาล ไปปรับใชกับสถานีตำรวจทั ่วประเทศใหมี 

การดำเนินงานที่โปรงใสและตรวจสอบไดทั้งระบบ โดยจะตองมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลที่มี 

ความสอดคลองกับบริบทของการทำงานที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของตำรวจ 

อยางแทจริง จึงจะสงผลใหเกิดการรับรู ถ ึงการดำเนินงานที ่จะไดนำขอมูลยอนกลับ (feedback)  

มาพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

ดังนั ้น เพื ่อใหเกิดความเปนกลางในการประเมิน และเกิดการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยผานกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ

หนวยงานระดับต่ำกวากรมที่มีการดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งผลักดันการยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ใหบรรลุวัตถุประสงคตามคาเปาหมายที่

กำหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป สำนักงาน ป.ป.ช. จึงจัดทำคูมือการประเมิน ITA 

ฉบับน้ีสำหรับเปนแนวทางในการขยายผลการประเมิน ITA ไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยมุงหวังวา 

ผลของการประเมิน ITA จากเครื่องมือที่ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพน้ี จะชวยใหสถานีตำรวจสามารถ

นำขอมูลไปใชในการพัฒนาองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลในทุกมิติ ทั้งในดานการบริหารจัดการองคกร 

การบังคับใชกฎหมาย และการใหบริการประชาชนไดดีย ิ ่งขึ ้น ซึ ่งถือเปนการยกระดับมาตรฐาน 

การดำเนินงานขององคกรตำรวจในภาพรวม และการเสริมสรางความเชื ่อมั ่นศรัทธาของประชาชน 

ตอสำนักงานตำรวจแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ความโปรงใสไดดำเนินการไปแลวตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งเปน

เครื่องมือที่สำคัญในการเสริมสรางการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต โดยเฉพาะในมิติของหนวยงาน 

ในกระบวนการยุติธรรม และในอนาคตจะมีการขยายออกไปสู “สถานีตำรวจทั่วประเทศ” ทั้งนี้ สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติไดเห็นชอบ พรอมใหความรวมมือและรับดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ โดยเมื่อ

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานงาน ป.ป.ช. ไดรวมกับสำนักงานตำรวจแหงชาติแสดงเจตนารมณ 

การขับเคลื่อนการประเมิน ITA ลงสู “สถานีตำรวจนครบาล” ทั้ง 88 แหง และจะมีการขยายผลการประเมิน

ค ุณธรรมและความโปร งใสในการดำเน ินงานของหนวยงานภาคร ัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ไปยังสถานีตำรวจทัว่ประเทศ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนตนไป 

นอกจากนี ้ การยกระดับและพัฒนามาตรการดานการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเนินงานของสถานีตำรวจทั่วประเทศ ทั ้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ใหเปนไปตาม

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ตลอดจนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำเปนตอง

นำแนวทางการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจนครบาล ไปปรับใชกับสถานีตำรวจทั ่วประเทศใหมี 

การดำเนินงานที่โปรงใสและตรวจสอบไดทั้งระบบ โดยจะตองมีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลที่มี 

ความสอดคลองกับบริบทของการทำงานที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของตำรวจ 

อยางแทจริง จึงจะสงผลใหเกิดการรับรู ถ ึงการดำเนินงานที ่จะไดนำขอมูลยอนกลับ (feedback)  

มาพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแหงชาติใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

ดังนั ้น เพื ่อใหเกิดความเปนกลางในการประเมิน และเกิดการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตโดยผานกลไกการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดำเน ินงานของหน วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ

หนวยงานระดับต่ำกวากรมที่มีการดำเนินการอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งผลักดันการยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ใหบรรลุวัตถุประสงคตามคาเปาหมายที่

กำหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป สำนักงาน ป.ป.ช. จึงจัดทำคูมือการประเมิน ITA 

ฉบับน้ีสำหรับเปนแนวทางในการขยายผลการประเมิน ITA ไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยมุงหวังวา 

ผลของการประเมิน ITA จากเครื่องมือที่ไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพน้ี จะชวยใหสถานีตำรวจสามารถ

นำขอมูลไปใชในการพัฒนาองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาลในทุกมิติ ทั้งในดานการบริหารจัดการองคกร 

การบังคับใชกฎหมาย และการใหบริการประชาชนไดดีย ิ ่งขึ ้น ซึ ่งถือเปนการยกระดับมาตรฐาน 

การดำเนินงานขององคกรตำรวจในภาพรวม และการเสริมสรางความเชื ่อมั ่นศรัทธาของประชาชน 

ตอสำนักงานตำรวจแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 

 ขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA มีดังต่อไปนี้ 
▪  ประกอบด้วย 

องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื ่น ๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็น 
การประเมินในภาพรวมของหน่วยงานซึ ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบร ิหารราชการ  
ของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง 

▪  ประกอบด้วย 
จังหวัด มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการ 

ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
สำนักงานจังหวัด และส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด  (ไม่รวม 
ส่วนราชการในจังหวัดที่ข้ึนตรงต่อส่วนกลาง และส่วนราชการระดับอำเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย) 

  อำเภอ มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการ  
ส่วนภูมิภาครองจากจังหวัด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครอง มีอำนาจบังคับบญัชา
ข้าราชการฝ่ายบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ในอำเภอ และรับผิดชอบงาน
บริหารราชการของอำเภอ 

▪  ประกอบด้วย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของ 

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา และฝ่ายประจำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กร ุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัต ิระเบ ียบบร ิหารราชการกร ุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นนิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
มีผู ้ว ่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั ้งโดยตรง และเป็นผู ้ร ับผิดชอบในการบริหารงาน  
โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ คือสภากรุงเทพมหานคร  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

4 

1.3 การขยายการประเมิน ITA ลงสูสถานีตำรวจทั่วประเทศ  
(สถานีตำรวจนครบาล และสถานีตำรวจภูธร) 

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบนโยบายผานที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสงเสริม

และสนับสนุนใหประชาชนและหนวยงานของรัฐมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหสำนักประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

ลงส ู   “สถานีตำรวจนครบาล” เพ ื ่อให  เก ิดกลไกการม ีส วนร วมและเก ิดการป องก ันการท ุจริต 

ในเชิงพื้นที่ (Area) เขตกรุงเทพมหานครอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน คูขนานไปกับการขยายการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ลงสู สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ไดดำเนินการไปแลว ตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่

สำคัญในการเสริมสรางการมีส วนรวมในการปองกันการทุจร ิต โดยเฉพาะในมิติของหนวยงาน 

ในกระบวนการยุต ิธรรม ทั ้งน้ี สำนักงานตำรวจแหงชาติไดเห็นชอบ พรอมใหความรวมมือและ 

รับดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

1.4 อำนาจหนาที่และภารกิจของสถานีตำรวจ 

สถานีตำรวจ มีหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอ่ืน 

อันเกี ่ยวกับความผิดในคดีอาญาภายในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที ่การปกครอง รวมถึง 

การรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 

(1-9) หรือตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความมั่นคงภายใน บริการทาง

สังคม ชุมชน และมวลชนสัมพันธ การพัฒนางานบริหารและงานจเรตำรวจ การปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบรอย รวมถึงงานกิจการพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ 

สถานีตำรวจ ซึ่งงานในสถานีตำรวจ แบงออกเปน 5 สายงาน ดังน้ี  

1) งานอำนวยการ   
    มีหนาที ่เกี ่ยวกับการอำนวยการ การวางแผน การตรวจสอบติดตามและประเมินผลงาน 

ที่เกี ่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานของสถานีตำรวจ งานการบริหารบุคลากร งานจเรตำรวจ 

งานกิจการพิเศษ งานความมั่นคง การศึกษา การฝกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหาร

จัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การสงกำลังบำรุง รวมทั้งลักษณะงานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบของงานดังกลาว เพ่ือสงเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ 

4

 
 

▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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1.3 การขยายการประเมิน ITA ลงสูสถานีตำรวจทั่วประเทศ  
(สถานีตำรวจนครบาล และสถานีตำรวจภูธร) 

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบนโยบายผานที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสงเสริม

และสนับสนุนใหประชาชนและหนวยงานของรัฐมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหสำนักประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแหงชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   

ลงส ู   “สถานีตำรวจนครบาล” เพ ื ่อให  เก ิดกลไกการม ีส วนร วมและเก ิดการป องก ันการท ุจริต 

ในเชิงพื้นที่ (Area) เขตกรุงเทพมหานครอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน คูขนานไปกับการขยายการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ลงสู สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ไดดำเนินการไปแลว ตั้งแตในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่

สำคัญในการเสริมสรางการมีส วนรวมในการปองกันการทุจร ิต โดยเฉพาะในมิติของหนวยงาน 

ในกระบวนการยุต ิธรรม ทั ้งน้ี สำนักงานตำรวจแหงชาติไดเห็นชอบ พรอมใหความรวมมือและ 

รับดำเนินการตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ 

1.4 อำนาจหนาที่และภารกิจของสถานีตำรวจ 

สถานีตำรวจ มีหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอ่ืน 

อันเกี ่ยวกับความผิดในคดีอาญาภายในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที ่การปกครอง รวมถึง 

การรับผิดชอบในดานการงานและการปกครองบังคับบัญชาถัดรองลงไปจากกองบังคับการตำรวจนครบาล 

(1-9) หรือตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความมั่นคงภายใน บริการทาง

สังคม ชุมชน และมวลชนสัมพันธ การพัฒนางานบริหารและงานจเรตำรวจ การปองกันปราบปราม

อาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบรอย รวมถึงงานกิจการพิเศษ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ 

สถานีตำรวจ ซึ่งงานในสถานีตำรวจ แบงออกเปน 5 สายงาน ดังน้ี  

1) งานอำนวยการ   
    มีหนาที ่เกี ่ยวกับการอำนวยการ การวางแผน การตรวจสอบติดตามและประเมินผลงาน 

ที่เกี ่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานของสถานีตำรวจ งานการบริหารบุคลากร งานจเรตำรวจ 

งานกิจการพิเศษ งานความมั่นคง การศึกษา การฝกอบรม งานวิชาการ สวัสดิการ การพัฒนา การบริหาร

จัดการ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ การพลาธิการและสรรพาวุธ การสงกำลังบำรุง รวมทั้งลักษณะงานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของหรือเปนสวนประกอบของงานดังกลาว เพ่ือสงเสริมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ 

 
 

มีหน้าที่เกี ่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตาม              
และประเมินผล ตลอดจนปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย  
งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อมิให้เกิดอาชญากรรมข้ึน  
ในเขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือพ้ืนที่ปกครองของสถานีตำรวจ 

มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบและประเมินผล
งานด้านการควบคุมจราจร จัดการและบังคับใช้กฎหมายเกี ่ยวกับจราจร งานจราจรตามโครงการ
พระราชดำริ รวมทั้งงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ด้านการจราจร ในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพื ้นที ่ปกครองของสถานีตำรวจ  ตลอดจนพื้นที ่ที ่มี
การจราจรต่อเนื่องกัน 

     มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน  อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผล ตลอดจนปฏิบัต ิงานในด้านการส ืบสวน อาชญากรรม การกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาทุกฉบับ ตลอดจนองค์กรหรือเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งงานที่มี
ลักษณะเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนประกอบของงานนี้ เพ่ือมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้นในเขตอำนาจการรับผิดชอบ
หรือพ้ืนที่ปกครองของสถานีตำรวจ 

     มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน  อำนวยการ สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล  ตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผลด้านการสอบสวนคดีอาญา การมีความเห็น การให้ความเห็นชอบ หรือเป็นส่วนประกอบ
ของงานนี้ เพื ่ออำนวยความยุต ิธรรมให้แก่ประชาชนในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือพ้ืนที่ปกครองของสถานีตำรวจ 

การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้วยกลไกการประเมินผลที่มีความสอดคล้อง
กับบริบทของการทำงานที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของตำรวจ ที่จะนำมาพัฒนา  
การดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้นได้ โดยมี เกณฑ์ 
ในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการประเมินทั ้งแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

Integrity and Transparency Assessment: IIT)  และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ที่มุ ่งเน้นข้อคำถามที่มีความเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจของตำรวจและการอำนวยความยุติธรรม  รวมทั้งการปรับประเด็นการประเมิน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมกับภารกิจของตำรวจ ที่ประชาชนควรได้รับทราบ/ได้รับการบริการ  
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันของ  
สถานีตำรวจที่เข้ารับการประเมินทั่วประเทศ โดยเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาล 
ผ่านการใช้กรอบและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
 1) การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery Fraud) 
 2) การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
 3) การใช้อำนาจ (Power Distortion) 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation) 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement) 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน (Service Quality) 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency) 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (Procedure Improvement) 
 9) การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
 10) การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
 

1) เพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นประจำทุกปี 
2) เพื่อให้หน่วยงานเกิดความตระหนักและนำกรอบการประเมินที่กำหนด ไปพัฒนาระบบงาน 

ออกแบบกลไกและวางหลักการบริหารราชการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนำสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือให้ “เกิดการรับรู้ที่ดี” 

3) เพ่ือให้หน่วยงานนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือลดโอกาส ลดความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

4) เพื่อให้หน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร และการให้บริการ ตลอดจน
ข้อมูลที ่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที ่ด ีของหน่วยงาน อันจะสะท้อนความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งในสายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ 
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จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
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การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน
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Integrity and Transparency Assessment: IIT)  และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ที่มุ ่งเน้นข้อคำถามที่มีความเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจของตำรวจและการอำนวยความยุติธรรม  รวมทั้งการปรับประเด็นการประเมิน 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ที่มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมกับภารกิจของตำรวจ ที่ประชาชนควรได้รับทราบ/ได้รับการบริการ  
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันของ  
สถานีตำรวจที่เข้ารับการประเมินทั่วประเทศ โดยเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาล 
ผ่านการใช้กรอบและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
 1) การปฏิบัติหน้าที่ (Bribery Fraud) 
 2) การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation) 
 3) การใช้อำนาจ (Power Distortion) 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation) 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (Anti – Corruption Improvement) 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน (Service Quality) 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (Communication Efficiency) 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (Procedure Improvement) 
 9) การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) 
 10) การป้องกันการทุจริต (Anti – Corruption Practice) 
 

1) เพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมินทราบถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นประจำทุกปี 
2) เพื่อให้หน่วยงานเกิดความตระหนักและนำกรอบการประเมินที่กำหนด ไปพัฒนาระบบงาน 

ออกแบบกลไกและวางหลักการบริหารราชการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จัดทำมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนำสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือให้ “เกิดการรับรู้ที่ดี” 

3) เพ่ือให้หน่วยงานนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือลดโอกาส ลดความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 

4) เพื่อให้หน่วยงานให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร และการให้บริการ ตลอดจน
ข้อมูลที ่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที ่ด ีของหน่วยงาน อันจะสะท้อนความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งในสายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ 

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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1.7 เกณฑการประเมิน ITA ที่เชื่อมโยงกับแหลงขอมูล CPI  

ดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เปนตัวชี้วัดสำคัญที่ประเทศ

ตาง ๆ ทั่วโลกใหการยอมรับ และนำมาเปรียบเทียบถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณการทุจริต 

ในแตละป เพื ่อที ่จะวัดระดับความรุนแรงของการทุจริตในแตละประเทศ นอกจากนี ้ นักลงทุนหรือ 

นักธุรกิจหลายประเทศมักจะนำดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI) มาใชประกอบการประเมินความนาสนใจ 

และการตัดสินใจที่จะลงทุนในแตละประเทศ โดยมองวาการทุจริตเปนหนึ่งในปจจัยที่เปนตนทุนหรือเปน

ความเสี ่ยง (Risks) ตอการเขามาประกอบธุรกิจ ทั ้งนี ้ หนวยงานที ่เปนผู จัดทำคะแนนดัชนีการรับรู 

การทุจริต (CPI) คือ องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ซึ่งกอตั้งขึ้น

ในประเทศเยอรมนี เมื่อป พ.ศ. 2536 และมีสถานะเปนองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ 
                สำนักงาน ป.ป.ช. มุงเนนการขับเคลื่อนการประเมินอยางเปนระบบ รวมถึงใหความสำคัญ 

ตอการพัฒนาเกณฑการประเมิน ITA ใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนน CPI ของประเทศไทย

อยางเป นร ูปธรรม ซ ึ ่งการพัฒนาเกณฑการประเม ิน ITA ของสถานีตำรวจ ไดม ีส วนสนับสนุน 

ตอการยกระดับคาคะแนน CPI ใน 4 แหลงขอมูล ดังน้ี 

 

เกณฑการประเมนิ ITA สถานีตำรวจ ทีเ่ชื่อมโยงกับแหลงขอมูล CPI 
 

ที่ แหลงขอมูล ประเด็นคำถามที่ TI นำมาจัดทำ CPI 

1 PRS: Political and Economic Risk 

Consultancy 

การเรียกรองเงิน หรือการตองจายสินบนเพื่อให

ไดมาซึ่งการคุมครองจากตำรวจ 

2 WEF: World Economic Forum 

Executive Opinion Survey 

เปนเรื ่องปกติเพียงใดที ่บริษัทจายเงินพิเศษ 

โดยไมมีเอกสารอางอิงหรือจายสินบนที่เชื่อมโยง

กับการไดรับการตัดสินใจที่เอื ้อประโยชนจาก

กระบวนการยุติธรรม 

3 WJP: World Justice Project Rule of 

Law Index 

ขาราชการ (เจาหนาที่) ในสายตำรวจและทหาร

ไมไดใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือผลประโยชน 

สวนตน 

4 IMD: World Competitiveness Center 

World Competitiveness Yearbook 

Executive Opinion Survey 

ประสิทธิภาพของภาครัฐในการจัดการกับปญหา

การใหสินบนและการทุจริตคอรรัปชันใหหมดไป 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 

 
 

 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
ที่กำหนด มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาโดยปราศจากการข่มขู่หรือทำร้ายร่างกาย 
มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั่วไปและปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสุขภาพของเด็กและสตรี ทั้งยังมีการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ทำให้การบริการประชาชน
สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 

นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือ
เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเองของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การเรียกค่าคุ้มครอง การค้ายาเสพติด 
การจัดให้มีการพนัน การเปิดสถานบริการโดยไม่ไดร้ับอนุญาต เป็นต้น การมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการให้บริการ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจหรือแนะนำ 
หว่านล้อมเพ่ือไม่รับคำร้องทุกข์จากประชาชนโดยใช้วิธีสอบปากคำแทนหรือเก็บเรื่อง (ดำคดี)  

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เกี่ยวกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุท ี ่ม ีความโปร ่งใส ตรวจสอบได้  และปราศจากการเอื ้อประโยชน ์ให้
ผู ้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินที ่เป็นเท็จของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น 
ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ค่าเดินทาง หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
ตลอดจนการตรวจสอบการใช้จ ่ายงบประมาณของหน่วยงานที ่มีกระบวนการและการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการเก็บรักษาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ เช่น เงินค่าประกันตัว
ผู้ต้องหา เงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว เงินค่าปรับ เป็นต้น 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของ
เจ้าหน้าที่ในเชิงบวกโดยยึดหลักกฎหมาย ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม และการใช้
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 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
ที่กำหนด มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาโดยปราศจากการข่มขู่หรือทำร้ายร่างกาย 
มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั่วไปและปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ และสุขภาพของเด็กและสตรี ทั้งยังมีการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ทำให้การบริการประชาชน
สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 

นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือ
เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเองของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การเรียกค่าคุ้มครอง การค้ายาเสพติด 
การจัดให้มีการพนัน การเปิดสถานบริการโดยไม่ไดร้ับอนุญาต เป็นต้น การมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์ต่างๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการให้บริการ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจหรือแนะนำ 
หว่านล้อมเพ่ือไม่รับคำร้องทุกข์จากประชาชนโดยใช้วิธีสอบปากคำแทนหรือเก็บเรื่อง (ดำคดี)  

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้เกี่ยวกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุท ี ่ม ีความโปร ่งใส ตรวจสอบได้  และปราศจากการเอื ้อประโยชน ์ให้
ผู ้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินที ่เป็นเท็จของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น 
ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ค่าเดินทาง หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 
ตลอดจนการตรวจสอบการใช้จ ่ายงบประมาณของหน่วยงานที ่มีกระบวนการและการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และการเก็บรักษาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ เช่น เงินค่าประกันตัว
ผู้ต้องหา เงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว เงินค่าปรับ เป็นต้น 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของ
เจ้าหน้าที่ในเชิงบวกโดยยึดหลักกฎหมาย ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม และการใช้

 
 

 

อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในเชิงลบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานหรือข้ามสายงานในการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวและสั่งการให้ทำในสิ่งที่ผิดระเบียบหรือกฎหมาย 
รวมถึงการมีระบบการบริหารกำลังพลของหน่วยงานที่มีการประเมินผลบุคลากรและการให้คุณให้โทษ 
ที่ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร และมีการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนด้วยความชอบธรรม โดยปราศจากการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องได้รับประโยชน์หรือ
ความดีความชอบเป็นพิเศษ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจ มีการนำรถหรือทรัพย์สินที่เป็นของราชการหรือของกลางในคดีไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง การวางระบบของสถานีตำรวจในการจัดเก็บรักษาเงินหรือทรัพย์สินของ
กลางในคดีเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยนหรือการไม่นำเข้าระบบ และการจัดเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ได้
จากการรับบริจาค รวมถึงการขออนุญาตอย่างถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับ 
การเป็นตัวอย่างที ่ดีของหัวหน้าสถานีตำรวจในการปฏิบัติงานด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม  
มีความโปร่งใส ไม่ลุแก่อำนาจ การดำเนินการทางวินัยและคดีความตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 
ตามสายงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้อำนาจในทางที่ผิด การมีนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรการควบคุม
เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดโอกาสหรือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมถึงการกำชับ สั่งการ เฝ้าระวัง ป้องกัน
การทุจริตของผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน การมีกระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต และ 
การมีแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละสายงานที ่ช ัดเจน ตลอดจนความสำเร็จ 
ในการยับยั้งการทุจริตของหน่วยงาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
การปฏิบัติงานและให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มใจ มีการชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ 
การดำเนินการหรือการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ครบถ้วน ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  และ 
มีการอำนวยความสะดวกในการติดตามงานหรือเรื่องที่เคยขอรับบริการ  

นอกจากนี้ ยังประเมินเกี ่ยวกับประสบการณ์ด้านการถูกเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที่ติดต่อ 
ร้องขอเงิน ของขวัญ ของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นเงนิได้ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกหรือแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกดำเนินคดี รวมถึงประสบการณ์ด้านการถูกเจ้าหน้าที่
ตำรวจในสถานีตำรวจที่ติดต่อกลั่นแกล้งโดยสร้างพยานหลักฐานเท็จ ประวิงเวลาในการทำคดี ทำร้ายร่างกาย
หรือข่มขู่ให้หวาดกลัว และเอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลจนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม  
ในการดำเนินคดี และการมีพฤติการณ์เป็นคนกลางเสียเองหรือใช้ผู ้อื ่นเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์  
ในการไกล่เกลี่ยหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดเพื่อช่วยเหลือทางคดี เช่น การทำสำนวนให้อ่ อน 
การไม่สั่งฟ้องคด ีเป็นต้น 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
การเผยแพร่คู ่มือประชาชนในการขอรับบริการที่ เข้าถึงง่ายและเข้าใจง่าย การเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร 
หลักฐานที่ต้องจัดเตรียมในการขอรับบริการต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน มีการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
ที่ทันสมัยและโปร่งใส มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์  รวมถึง 
การมีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และช่องทางการรับฟังคำติชม 
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอ่ืน ๆ  

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่ลดอุปสรรคลดความยุ่งยากในการขอรับบริการจากเดิม  
การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น การให้บริการผ่าน
โทรศัพท์มือถือ การรับแจ้งความออนไลน์ หรือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น  
การจัดสายตรวจหรือตั ้งจุดสกัด การใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV การให้ความรู ้เกี ่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรม เป็นต้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการให้ดีขึ ้น  ตลอดจนการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของสถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 
การให้บริการ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดำเนินงานของสถานีตำรวจ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

เพื่ออำนวยความสะดวกหรือแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกดำเนินคดี รวมถึงประสบการณ์ด้านการถูกเจ้าหน้าที่
ตำรวจในสถานีตำรวจที่ติดต่อกลั่นแกล้งโดยสร้างพยานหลักฐานเท็จ ประวิงเวลาในการทำคดี ทำร้ายร่างกาย
หรือข่มขู่ให้หวาดกลัว และเอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลจนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม  
ในการดำเนินคดี และการมีพฤติการณ์เป็นคนกลางเสียเองหรือใช้ผู ้อื ่นเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์  
ในการไกล่เกลี่ยหรือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดเพื่อช่วยเหลือทางคดี เช่น การทำสำนวนให้อ่ อน 
การไม่สั่งฟ้องคด ีเป็นต้น 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
การเผยแพร่คู ่มือประชาชนในการขอรับบริการที่ เข้าถึงง่ายและเข้าใจง่าย การเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร 
หลักฐานที่ต้องจัดเตรียมในการขอรับบริการต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน มีการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
ที่ทันสมัยและโปร่งใส มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์  รวมถึง 
การมีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และช่องทางการรับฟังคำติชม 
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอ่ืน ๆ  

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการให้บริการประชาชนที่ลดอุปสรรคลดความยุ่งยากในการขอรับบริการจากเดิม  
การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น การให้บริการผ่าน
โทรศัพท์มือถือ การรับแจ้งความออนไลน์ หรือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น  
การจัดสายตรวจหรือตั ้งจุดสกัด การใช้เทคโนโลยีกล้อง CCTV การให้ความรู ้เกี ่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรม เป็นต้น รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู ้ร ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงานหรือการให้บริการให้ดีขึ ้น  ตลอดจนการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์
ของสถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 
การให้บริการ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดำเนินงานของสถานีตำรวจ 

 
 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล 
บนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดำเนินการ  
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระบบ  
การรักษาทรัพย์สินของราชการ และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คือ มาตรการภายในเพ่ือ
ส ่งเสร ิมความโปร ่งใสและป้องกันการทุจร ิต ซ ึ ่งการเผยแพร่ข ้อม ูลในประเด ็นข้างต ้นแสดงถึง  
ความพยายามของสถานีตำรวจที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจจะต้องเปิดเผยในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล 
ทีส่าธารณชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัด สามารถนำไปเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยทั่วไป และ
เป็นข้อมูลที่รองรับการเปิดใช้งานได้ด้วยเครื่อง (Machine Readable) อีกทั้งต้องเป็นข้อมูลที่สะท้อนถึง
ความรับผิดชอบและความโปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่งผู้รับบริการทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และ
หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ สามารถค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพของหน่วยงานได้โดยสะดวก (Simplify & 
Online) ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพด้านการบริการ 
การสร้างความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ที ่ด ีต่อภาครัฐ ซึ ่งจะเป็นเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบ 
การทำงานและการใช้อำนาจของภาครัฐเพ่ือลดโอกาสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมิน ทั ้ง 10 ตัวชี ้ว ัดข้างต้น ใช้เครื ่องมือการประเมินตาม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีการปรับกรอบการประเมิน 
และประเด็นคำถามให้สอดคล้องกับบริบทของการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ โดยจำแนกออกเป็น  
3 เครื่องมือ ดังนี้ 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัด  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร 
และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน  

 มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุุคคล นิิติิบุุคคล บุริิษััทเอกชนิ หรืิอหน่ิวยงานิของรัิฐอื�นิ
ท่�เคยเข้าร่ิวมรัิบุบุริิการิหรืิอติิดต่ิอริาชการิติามภาริกิจ 
ของสถาน่ิติำาริวจ ริวมถึงค่่ค้าค่่สัญญาของสถาน่ิติำาริวจ  
ในิปีีงบุปีริะมาณ พ.ศ. 2566
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
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ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน  
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การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม
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6. คุณภาพ 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
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การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

10. การป้องกัน 
การทุจริต 

10.1 การดำเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

7 17.5 2.5 

10.2 มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

1 3.5 3.5 

การประมวลผลคะแนนการประเมิน มีข้ันตอนการประมวลผลตามลำดับ ดังนี้

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ย 

ของทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวชี้วัดย่อย 

ในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบวัดการรับรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวชี้วัด 

ในแบบวัดการรับรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวชี้วัด 

ในแบบวัดการรับรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ของทุกตัวชี้วัด 
ในแบบตรวจ 

การเปิดเผยข้อมูล 
น้ำหนักแบบวัดการรับรู้ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนแบบวัดการรับรู้ 

ที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 
คะแนนแบบวัดการรับรู้  

x 0.30 
คะแนนแบบวัดการรับรู้  

x 0.30 
คะแนนแบบวัดการรับรู้  

x 0.40 
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ของทุกตัวชี้วัดย่อย 
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การเปิดเผยข้อมูล 
น้ำหนักแบบวัดการรับรู้ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนแบบวัดการรับรู้ 

ที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 
คะแนนแบบวัดการรับรู้  

x 0.30 
คะแนนแบบวัดการรับรู้  

x 0.30 
คะแนนแบบวัดการรับรู้  

x 0.40 

 

 
 

คำอธิบาย :  ตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 10 หมายถึง คะแนนตามตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัดของการ
ประเมิน ITA ที่ยังไม่ได้คิดคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก   

คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ได้ถ่วงน้ำหนักแล้ว โดยมีรายละเอียด
ของการถ่วงน้ำหนัก ดังนี้ 

ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 30 ตามแบบวัดการรับรู้ IIT ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 
ตัวชี้วัดที่ 1   คือ  การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2   คือ  การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3   คือ  การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4   คือ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5   คือ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 30 ตามแบบวัดการรับรู้ EIT ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 
ตัวชี้วัดที่ 6   คือ  คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7   คือ  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8   คือ  การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ถ่วงน้ำหนักร้อยละ 40 ตามแบบวัดการรับรู้ OIT ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 
ตัวชี้วัดที่ 9   คือ  การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 คือ  การป้องกันการทุจริต 

  
    ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ได้ถ่วงน้ำหนักแล้ว สามารถจัดระดับตามค่าคะแนน ITA 

โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score)  ดังตารางต่อไปนี้ 

AA 95.00 – 100 

A 85.00 - 94.99 

B 75.00 - 84.99 

C 65.00 - 74.99 

D 55.00 - 64.99 

E 50.00 - 54.99 

F 0 - 49.99 
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ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

กรอบระยะเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้มีการปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมิน
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

กรอบระยะเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้มีการปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมิน
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 หมายถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน ทั้งระดับชั้นประทวน
และชั้นสัญญาบัตร ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมู่จนถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่  
ในสถานีตำรวจมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติหน้าที่ จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 

หมายเหตุ: ให้รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยราชการให้กับหน่วยงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปด้วย 
 หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงาน 

ของรัฐอื่นที่เคยเข้ารับบริการหรือมาติดต่อราชการตามภารกิจของสถานีตำรวจ  รวมถึงคู่ค้าคู่สัญญา 
ของสถานีตำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 หมายถึง เว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงาน
ต่อสาธารณะ

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้
 กำหนดกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

จำนวนไม่น้อยกว่า 100 คน/สถานีตำรวจ แบ่งสัดส่วนเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้  
▪ ฝ่ายอำนวยการ/ธุรการ ร้อยละ 80 
▪ ฝ่ายป้องกันปราบปราม ร้อยละ 80 
▪ ฝ่ายจราจร ร้อยละ 80 
▪ ฝ่ายสืบสวน ร้อยละ 80 
▪ ฝ่ายสอบสวน ร้อยละ 80  
กรณีที่สถานีตำรวจเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตามสัดส่วนแต่ละสายงานแล้ว  

มีน้อยกว่า 100 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเพ่ิมเติมจากทุกสายงานจนครบตามจำนวนที่
กำหนด หรือเก็บทั้งหมดท่ีมี 
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 กำหนดกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 500 คน/สถานีตำรวจ แบ่งสัดส่วนเป็น  

▪ ฝ่ายอำนวยการ/ ธุรการ ไม่น้อยกว่า 50 คน 
▪ ฝ่ายป้องกันปราบปราม ไม่น้อยกว่า 150 คน 
▪ ฝ่ายจราจร ไม่น้อยกว่า 100 คน 
▪ ฝ่ายสืบสวน ไม่น้อยกว่า 50 คน 
▪ ฝ่ายสอบสวน ไม่น้อยกว่า 150 คน 
กรณีที่สถานีตำรวจเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามสัดส่วนแต่ละสายงานแล้ว  

มีน้อยกว่า 500 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจนครบตามจำนวนที่กำหนด โดยให้มี
สัดส่วนครอบคลุมทุกสายงาน  

 เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมินจะดำเนินการผ่านระบบ  
ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับ
สถานีตำรวจ และเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และทำให้การดำเนินการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินการ ดังนี้
▪ สถานีตำรวจ นำ URL หรือ QR Code ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายใน (IIT) ของสถานีตำรวจไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยสถานีตำรวจควรคำนึงถึงช่องทาง
การเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และการเผยแพร่ต้องครอบคลุม  
ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับและทุกสายงาน จากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบวัด  
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR Code ซึ่งจะเป็นการตอบ
เข้าสู่ระบบ POLICEITA โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 

▪ ทั ้งนี้ หากสถานีตำรวจมีข้อสงสัยเกี ่ยวกับแนวทางการปฏิบัต ิ สามารถสอบถามและ  
ขอรับคำแนะนำจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของสถานี
ตำรวจได้ตามหลักทางวิชาการมากท่ีสุด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 กำหนดกลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก ไม่น้อยกว่า 500 คน/สถานีตำรวจ แบ่งสัดส่วนเป็น  

▪ ฝ่ายอำนวยการ/ ธุรการ ไม่น้อยกว่า 50 คน 
▪ ฝ่ายป้องกันปราบปราม ไม่น้อยกว่า 150 คน 
▪ ฝ่ายจราจร ไม่น้อยกว่า 100 คน 
▪ ฝ่ายสืบสวน ไม่น้อยกว่า 50 คน 
▪ ฝ่ายสอบสวน ไม่น้อยกว่า 150 คน 
กรณีที่สถานีตำรวจเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามสัดส่วนแต่ละสายงานแล้ว  

มีน้อยกว่า 500 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจนครบตามจำนวนที่กำหนด โดยให้มี
สัดส่วนครอบคลุมทุกสายงาน  

 เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับแต่ละเครื่องมือการประเมินจะดำเนินการผ่านระบบ  
ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานสำหรับ
สถานีตำรวจ และเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
และทำให้การดำเนินการประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินการ ดังนี้
▪ สถานีตำรวจ นำ URL หรือ QR Code ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายใน (IIT) ของสถานีตำรวจไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยสถานีตำรวจควรคำนึงถึงช่องทาง
การเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และการเผยแพร่ต้องครอบคลุม  
ทั่วถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับและทุกสายงาน จากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบวัด  
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR Code ซึ่งจะเป็นการตอบ
เข้าสู่ระบบ POLICEITA โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 

▪ ทั ้งนี้ หากสถานีตำรวจมีข้อสงสัยเกี ่ยวกับแนวทางการปฏิบัต ิ สามารถสอบถามและ  
ขอรับคำแนะนำจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของสถานี
ตำรวจได้ตามหลักทางวิชาการมากท่ีสุด 

 
 

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินการ ดังนี้ 
▪ สถานีตำรวจ มีหน้าที่ในการนำช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ URL หรือ QR Code ประชาสัมพันธ์แก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อ โดยสถานีตำรวจควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้วยตนเอง ผ่านทาง URL หรือ QR Code ซึ ่งจะเป็นการตอบ 
ผ่านระบบ POLICEITA โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 

▪ สถานีตำรวจ เผยแพร่และดำเนินการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ณ จุดบริการ รวมถึงการดำเนินโครงการ กิจกรรม หรืองานบริการอ่ืน ๆ นอกสถานที่ให้กับ
ประชาชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับสถานีตำรวจ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน  2566  

▪ สถานีตำรวจ รวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เฉพาะที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญา
ของสถานีตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 และนำเข้าในระบบ POLICEITA ได้ตั้งแต่
วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 

▪  สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะนักวิจัยการประเมิน ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบวัด 
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เฉพาะคู่ค้าคู่สัญญากับของสถานีตำรวจ ผ่านช่องทาง SMS, 
E-Mail หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามบัญชีรายชื่อที่สถานีตำรวจนำเข้าในระบบ POLICEITA 

▪ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยคณะนักวิจัยการประเมิน ติดต่อประสานผู้ประสานงานของ 
สถานีตำรวจทั่วประเทศ ทั้ง 1,484 แห่ง ในการลงพ้ืนที่เพ่ือกำกับติดตามการเก็บข้อมูล 

▪ ทั้งนี้ หากสถานีตำรวจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและ
ขอรับคำแนะนำจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้อง และการประเมินอาจมีการสอบทาน
หรือสุ่มตรวจสอบการดำเนินการของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้การเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถสะท้อนผล
การประเมินของสถานีตำรวจได้ตามหลักทางวิชาการมากท่ีสุด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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  ทั้งนี ้ ขอมูลสวนบุคคลและคำตอบของผูตอบแบบวัดการรับรู จะถูกเก็บไวเปน

ความลับอยางดีที ่สุด และจะไมถูกนำไปเผยแพรหรือใชเพื ่อการอื ่นใด ๆ ทั ้งสิ ้น ซึ ่งการนำเสนอผล 

การวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะภาพรวมเทานั้น ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปนรายบุคคลแต

อยางใด โดยคณะผูประเมินจะใชความระมัดระวังและใชจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำเนินโครงการที่ไม

เปดเผยขอมูลที่เปนความลับใดตอสาธารณชนหรือชองทางอื่น ๆ และดำเนินการในวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือ

ปองกันการรั่วไหลของขอมูลหรือเอกสารในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ 

 
3.3.3 การเก็บขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
 การเก็บขอมูลแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เปนการเก็บขอมูลจาก 

เว็บไซตหลักของสถานีตำรวจ โดยการประเมินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน ผูดูแลระบบ/ 

ผูประสานงานของสถานีตำรวจที่เขารับการประเมินมีหนาที ่ในการตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ (OIT) สถานีตำรวจละ 1 ชุด ผานเว็บไซตระบบ POLICEITA  (https://policeita.com) 

 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ในแตละขอคำถาม เปนแบบวัดที่ให

ผูตอบเลือก “มี” หรือ “ไมมี” การเปดเผยขอมูล โดยหากเลือก “มี” ใหระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู 

หนาใดหนาหนึ่งบนเว็บไซตหลักของหนวยงานที่ปรากฏขอมูลตามแตละขอคำถามกำหนด ในสวนชอง 

“คำอธิบาย” สามารถระบุคำอธิบายเพิ ่มเติมหรือไมก็ไดเพื ่อประกอบคำตอบ ทั้งนี ้ สามารถสงลิงก 

ไดมากกวา 1 ลิงกในแตละขอคำถาม 

 กรณีที่สถานีตำรวจ มีขอจำกัดหรือเหตุผลความจำเปน ทำใหเผยแพรขอมูลไดไมตรง

ตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ได ใหสถานีตำรวจ อธิบาย

เหตุผลและความจำเปนประกอบโดยละเอียด 

 

ขอควรระวัง #2 
การเก็บรวบรวมขอมูลแบบวัดการรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
สถานีตำรวจจะตองเผยแพรและประชาสัมพันธใหผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(EIT) เขามาตอบตามระยะเวลาที ่กำหนดใหไดมากที ่ส ุด และตองไมนอยกวา  
500 คน 

ขอควรระวัง #3 
สถานีตำรวจจะตองรวบรวมขอมูลคูคาคูสัญญาของสถานีตำรวจ ตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 จากนั ้นนำเขาขอมูลผานระบบ 
POLICEITA ไดตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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  ทั้งนี ้ ขอมูลสวนบุคคลและคำตอบของผูตอบแบบวัดการรับรู จะถูกเก็บไวเปน

ความลับอยางดีที ่สุด และจะไมถูกนำไปเผยแพรหรือใชเพื ่อการอื ่นใด ๆ ทั ้งสิ ้น ซึ ่งการนำเสนอผล 

การวิเคราะหขอมูลจะเปนไปในลักษณะภาพรวมเทานั้น ไมมีการวิเคราะหหรือรายงานเปนรายบุคคลแต

อยางใด โดยคณะผูประเมินจะใชความระมัดระวังและใชจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำเนินโครงการที่ไม

เปดเผยขอมูลที่เปนความลับใดตอสาธารณชนหรือชองทางอื่น ๆ และดำเนินการในวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือ

ปองกันการรั่วไหลของขอมูลหรือเอกสารในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ 

 
3.3.3 การเก็บขอมูลการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  
 การเก็บขอมูลแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) เปนการเก็บขอมูลจาก 

เว็บไซตหลักของสถานีตำรวจ โดยการประเมินการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน ผูดูแลระบบ/ 

ผูประสานงานของสถานีตำรวจที่เขารับการประเมินมีหนาที ่ในการตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ (OIT) สถานีตำรวจละ 1 ชุด ผานเว็บไซตระบบ POLICEITA  (https://policeita.com) 

 แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ในแตละขอคำถาม เปนแบบวัดที่ให

ผูตอบเลือก “มี” หรือ “ไมมี” การเปดเผยขอมูล โดยหากเลือก “มี” ใหระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู 

หนาใดหนาหนึ่งบนเว็บไซตหลักของหนวยงานที่ปรากฏขอมูลตามแตละขอคำถามกำหนด ในสวนชอง 

“คำอธิบาย” สามารถระบุคำอธิบายเพิ ่มเติมหรือไมก็ไดเพื ่อประกอบคำตอบ ทั้งนี ้ สามารถสงลิงก 

ไดมากกวา 1 ลิงกในแตละขอคำถาม 

 กรณีที่สถานีตำรวจ มีขอจำกัดหรือเหตุผลความจำเปน ทำใหเผยแพรขอมูลไดไมตรง

ตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ได ใหสถานีตำรวจ อธิบาย

เหตุผลและความจำเปนประกอบโดยละเอียด 

 

ขอควรระวัง #2 
การเก็บรวบรวมขอมูลแบบวัดการรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 
สถานีตำรวจจะตองเผยแพรและประชาสัมพันธใหผู มีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(EIT) เขามาตอบตามระยะเวลาที ่กำหนดใหไดมากที ่ส ุด และตองไมนอยกวา  
500 คน 

ขอควรระวัง #3 
สถานีตำรวจจะตองรวบรวมขอมูลคูคาคูสัญญาของสถานีตำรวจ ตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 จากนั ้นนำเขาขอมูลผานระบบ 
POLICEITA ไดตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเป็นมิตร ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
ที่กำหนด มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาโดยปราศจากการข่มขู่หรือทำร้าย
ร่างกาย มีการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู ้รับบริการทั่วไปและปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพ  
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสุขภาพของเด็กและสตรี ทั้งยังมีการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ทำให้การบริการ
ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ซึ ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที ่ในฐานะเจ้าหน้าที ่ของรัฐ  
อย่างมีคุณธรรม 

นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็น
ผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเองของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น การเรียกค่าคุ้มครอง การค้ายาเสพติด  
การจัดให้มีการพนัน การเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น การมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการให้บริการ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจหรือแนะนำ  
หว่านล้อมเพ่ือไม่รับคำร้องทุกข์จากประชาชนโดยใช้วิธีสอบปากคำแทนหรือเก็บเรื่อง (ดำคดี)  

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

I1 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน 
ให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยระดับใด 

    

▪ ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน     
▪ เป็นมิตรกับประชาชน     
▪ ไม่เลือกปฏิบัติ     
▪ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด     
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
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นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนหรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็น
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การจัดให้มีการพนัน การเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น การมีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์ต่าง ๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการให้บริการ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจหรือแนะนำ  
หว่านล้อมเพ่ือไม่รับคำร้องทุกข์จากประชาชนโดยใช้วิธีสอบปากคำแทนหรือเก็บเรื่อง (ดำคดี)  

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

I1 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน 
ให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยระดับใด 

    

▪ ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน     
▪ เป็นมิตรกับประชาชน     
▪ ไม่เลือกปฏิบัติ     
▪ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด     

 
 
 

 
 

I2 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน 
มีการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ทำให้การบริการ
ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว มากน้อยระดับใด 

    

 

I3 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการปฏิบัติต่อผู้รับบริการกลุ่มต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด     

▪ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ
ทั่วไป 

    

▪ ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  
และสุขภาพต่อเด็กและสตรี 

    

 

I4 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู ้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู ้ต ้องหาโดยปราศจากการข่มขู ่ ทำร้ายร่างกาย 
เป็นต้น มากน้อยระดับใด 

    

 

I5 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการรับสินบนหรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้กระทำ
ผิดกฎหมายเสียเอง เช ่น การเร ียกค่าคุ ้มครอง 
การค้ายาเสพติด การจัดให้มีการพนัน การเปิดสถาน
บริการโดยไมไ่ด้รับอนุญาต เป็นต้น มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 

    

I6 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช้ดุลยพินิจหรือแนะนำหว่านล้อมเพื ่อไม่รับ 
คำร้องทุกข์จากประชาชน โดยใช้วิธีสอบปากคำแทน
หรือเก็บเรื่อง (ดำคดี) มากน้อยระดับใด 

    

 

I7 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือไม่ 
▪ เงิน     
▪ ทรัพย์สิน     
▪ ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 

เป็นต้น 
  

 
 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการรับรู้เกี ่ยวกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการเอื้อประโยชน์ให้ผู ้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเงินกองทุน
เพ ื ่อการส ืบสวนและสอบสวนคด ีอาญา ค ่าเด ินทาง หร ือค ่าว ัสด ุอ ุปกรณ์ เป ็นต ้น ตลอดจน  
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีกระบวนการและการมอบหมายผู ้รับผิดชอบ  
ที่ชัดเจน และการเก็บรักษาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ เช่น เงินค่าประกันตัวผู้ต้องหา  
เงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว เงินค่าปรับ เป็นต้น 

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 

    

I6 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช้ดุลยพินิจหรือแนะนำหว่านล้อมเพื ่อไม่รับ 
คำร้องทุกข์จากประชาชน โดยใช้วิธีสอบปากคำแทน
หรือเก็บเรื่อง (ดำคดี) มากน้อยระดับใด 

    

 

I7 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือไม่ 
▪ เงิน     
▪ ทรัพย์สิน     
▪ ประโยชน์อ่ืนๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 

เป็นต้น 
  

 
 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการรับรู้เกี ่ยวกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการเอื้อประโยชน์ให้ผู ้ประกอบการ 
รายใดรายหนึ่ง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จของบุคลากรภายในหน่วยงาน เช่น ค่าใช้จ่ายเงินกองทุน
เพ ื ่อการส ืบสวนและสอบสวนคด ีอาญา ค ่าเด ินทาง หร ือค ่าว ัสด ุอ ุปกรณ์ เป ็นต ้น ตลอดจน  
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีกระบวนการและการมอบหมายผู ้รับผิดชอบ  
ที่ชัดเจน และการเก็บรักษาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ เช่น เงินค่าประกันตัวผู้ต้องหา  
เงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว เงินค่าปรับ เป็นต้น 

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

I8 ท่านรับรู ้เกี ่ยวกับงบประมาณของสถานีตำรวจ 
ที่ท่านปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด     

▪ จำนวนงบประมาณที ่ได ้ร ับการจัดสรรและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

    

▪ การใช ้จ ่ายงบประมาณที ่ค ุ ้มค ่าเป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

    

 

I9 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด 

    

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 

 
 

    

I10 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา 
ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนฯ ค่าเดินทาง หรือ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มากน้อยระดับใด 

    

 

 
 

    

I11 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีกระบวนการและ
มอบหมายผู ้ร ับผิดชอบที ่ช ัดเจนในการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการเก็บรักษาเงินที่อยู่  
ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ เช่น เงินค่าประกันตัว
ผู ้ต้องหา เงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว เงินค่าปรับ 
มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของ
เจ้าหน้าที่ในเชิงบวกโดยยึดหลักกฎหมาย ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม และการใช้
อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในเชิงลบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานหรือข้ามสายงานในการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวและสั่งการให้ทำในสิ่งที่ผิดระเบียบหรือกฎหมาย 
รวมถึงการมีระบบการบริหารกำลังพลของหน่วยงานที่มีการประเมินผลบุคลากรและการให้คุณให้โทษที่
ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร และมีการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนด้วยความชอบธรรม โดยปราศจากการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องได้รับประโยชน์หรือ
ความดีความชอบเป็นพิเศษ 

คำนิยาม : ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลำดับที่สูงกว่าทา่น 
และทำหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง  

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

    

I12 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช ้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ เพ ื ่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน มากน้อยระดับใด 

    

 

 
 

    

I13 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
ม ี การ ใช ้ อำนาจหน ้ าท ี ่ โ ดยย ึ ดหล ั กกฎหมาย 
ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม 
มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของ
เจ้าหน้าที่ในเชิงบวกโดยยึดหลักกฎหมาย ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม และการใช้
อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในเชิงลบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาตาม
สายงานหรือข้ามสายงานในการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวและสั่งการให้ทำในสิ่งที่ผิดระเบียบหรือกฎหมาย 
รวมถึงการมีระบบการบริหารกำลังพลของหน่วยงานที่มีการประเมินผลบุคลากรและการให้คุณให้โทษท่ี
ชัดเจน ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร และมีการเสนอเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนด้วยความชอบธรรม โดยปราศจากการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องได้รับประโยชน์หรือ
ความดีความชอบเป็นพิเศษ 

คำนิยาม : ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลำดับที่สูงกว่าทา่น 
และทำหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง  

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

 
 

    

I12 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช ้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ เพ ื ่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน มากน้อยระดับใด 

    

 

 
 

    

I13 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
ม ี การ ใช ้ อำนาจหน ้ าท ี ่ โ ดยย ึ ดหล ั กกฎหมาย 
ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม 
มากน้อยระดับใด 

    

 

 
 

I14 ท่านถูกผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือข้ามสายงาน 
ใช้ให้ทำธุระส่วนตัว มากน้อยระดับใด 

    

 

I15 ท่านถูกผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือข้ามสายงาน 
สั่งการให้ทำในสิ่งที่ผิดระเบียบหรือกฎหมาย หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยระดับใด 

    

 

I16 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีระบบการบริหาร
กำลังพล ดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด     

▪ การประเมินผลบุคลากรและการให้คุณให้โทษ 
ที่ชัดเจน  

    

▪ นำไปส ู ่การปฏิบ ัต ิ ได ้จร ิงเป ็นท ี ่ยอมร ับของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

    

 

I17 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด     

▪ เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
ด้วยความชอบธรรม  

    

▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องให้ได้รับความดี
ความชอบเป็นพิเศษ หรือ มีการซื้อขายตำแหน่ง 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
ในสถานีตำรวจ มีการนำรถหรือทรัพย์สินที ่เป็นของราชการหรือของกลางในคดีไปใช้เพื ่อประโยชน์  
ของตนเองหรือพวกพ้อง การวางระบบของสถานีตำรวจในการจัดเก็บรักษาเงินหรือทรัพย์สินของกลาง  
ในคดีเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยนหรือการไม่นำเข้าระบบ และการจัดเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ได้จาก
การรับบริจาค รวมถึงการขออนุญาตอย่างถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

I18 ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจ 
ที ่ท ่านปฏิบัต ิงาน มีการนำรถหรือทรัพย์ส ินของ
ราชการหรือของกลางในคดีไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง มากน้อยระดับใด 

    

 

I19 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการวางระบบ
ดังต่อไปนี้ เช่น การจัดเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของ
กลางในคดี หรือทรัพย์สินสิ่งของจากการรับบริจาค 
มากน้อยระดับใด 

    

▪ การจัดเก็บรักษาเงิน หรือทรัพย์สินของกลางในคดี 
เพื ่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี ่ยน หรือการไม่นำ 
เข้าระบบ 

    

▪ การจ ัดเก ็บทร ัพย ์ส ินหร ือส ิ ่ งของท ี ่ ได ้จาก 
การรับบริจาค 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
ในสถานีตำรวจ มีการนำรถหรือทรัพย์สินที ่เป็นของราชการหรือของกลางในคดีไปใช้เพื ่อประโยชน์  
ของตนเองหรือพวกพ้อง การวางระบบของสถานีตำรวจในการจัดเก็บรักษาเงินหรือทรัพย์สินของกลาง  
ในคดีเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยนหรือการไม่นำเข้าระบบ และการจัดเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ได้จาก
การรับบริจาค รวมถึงการขออนุญาตอย่างถูกต้องในกรณีที่ต้องมีการขอยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

I18 ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจ 
ที ่ท ่านปฏิบัต ิงาน มีการนำรถหรือทรัพย์ส ินของ
ราชการหรือของกลางในคดีไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง มากน้อยระดับใด 

    

 

I19 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการวางระบบ
ดังต่อไปนี้ เช่น การจัดเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของ
กลางในคดี หรือทรัพย์สินสิ่งของจากการรับบริจาค 
มากน้อยระดับใด 

    

▪ การจัดเก็บรักษาเงิน หรือทรัพย์สินของกลางในคดี 
เพื ่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี ่ยน หรือการไม่นำ 
เข้าระบบ 

    

▪ การจ ัดเก ็บทร ัพย ์ส ินหร ือส ิ ่ งของท ี ่ ได ้จาก 
การรับบริจาค 

    

 

 
 

I20 กรณีที่ต้องมีการขอยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน
ของท่านม ีการขออน ุญาตอย ่างถ ูกต ้อง มากน ้อย 
ระดับใด 

    

 

▪ 

 คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวอย่างที่ดี  
ของหัวหน้าสถานีตำรวจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ไม่ลุแก่อำนาจ 
การดำเนินการทางวินัยและคดีความตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาตามสายงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีการใช้
อำนาจในทางที่ผิด การมีนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดโอกาสหรือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต รวมถึงการกำชับ สั ่งการ เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตของผู ้บังคับบัญชา 
ในแต่ละสายงาน การมีกระบวนการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริต และการมีแนวทางป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของแต่ละสายงานที่ชัดเจน ตลอดจนความสำเร็จในการยับยั้งการทุจริตของหน่วยงาน 
    แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

I21 หัวหน ้าสถาน ีตำรวจที ่ท ่านปฏ ิบ ัต ิงานอยู่  
เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
ส ุจร ิต ม ีค ุณธรรม ความโปร ่งใส ไม ่ล ุแก ่อำนาจ  
มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

I22 ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในสถานีตำรวจที่ท่าน
ปฏิบัติงาน มีการดำเนินการทางวินัย และคดีความ
ตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที ่ที ่มีการใช้อำนาจในทาง 
ที่ผิด มากน้อยระดับใด 

    

 

I23 สถานีตำรวจที ่ท่านปฏิบัติงาน มีนโยบาย กฎ 
ระเบียบ และมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที ่ตำรวจ 
เพื่อลดโอกาสหรือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต มากน้อย
ระดับใด 

    

 

I24 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ ผู้บังคับบัญชา กำชับ สั่งการ เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในแต่ละสายงาน                        
▪ แต่ละสายงานมีแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน   
▪ มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

 

I25 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จ
ในการยับยั้งการทุจริตได้ มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่มีการทุจริตใหต้อบ “มากท่ีสุด” 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

I22 ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในสถานีตำรวจที่ท่าน
ปฏิบัติงาน มีการดำเนินการทางวินัย และคดีความ
ตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที ่ที ่มีการใช้อำนาจในทาง 
ที่ผิด มากน้อยระดับใด 

    

 

I23 สถานีตำรวจที ่ท่านปฏิบัติงาน มีนโยบาย กฎ 
ระเบียบ และมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที ่ตำรวจ 
เพื่อลดโอกาสหรือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต มากน้อย
ระดับใด 

    

 

I24 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ ผู้บังคับบัญชา กำชับ สั่งการ เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในแต่ละสายงาน                        
▪ แต่ละสายงานมีแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน   
▪ มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

 

I25 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จ
ในการยับยั้งการทุจริตได้ มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่มีการทุจริตใหต้อบ “มากท่ีสุด” 

 

 

 
 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่ด้วยความเต็มใจ มีการชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติที ่ชัดเจน มีการปฏิบัติตามขั ้นตอน 
และระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ  
หรือการให้บริการอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ครบถ้วน ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และมีการอำนวยความสะดวก 
ในการติดตามงานหรือเรื่องที่เคยขอรับบริการ  

นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อร้องขอเงิน 
ของขวัญ ของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน หรือประโยชน์อื่น  ๆที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ เพื่ออำนวยความสะดวก
หรือแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกดำเนินคดี รวมถึงประสบการณ์ด้านการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ติดต่อ
กลั ่นแกล้งโดยสร้างพยานหลักฐานเท็จ ประวิงเวลาในการทำคดี ทำร้ายร่างกายหรือข่มขู ่ให้หวาดกลัว  
และเอื ้อประโยชน์ให้แก่น ักการเมืองหรือผู ้ม ีอ ิทธิพลจนทำให้เกิดความไม่ เป็นธรรมในการดำเนินคดี  
และการมีพฤติการณ์เป็นคนกลางเสียเองหรือใช้ผู้อื่นเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยหรือเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดเพื่อช่วยเหลือทางคดี เช่น การทำสำนวนให้อ่อน การไม่สั่งฟ้องคดี เป็นต้น 

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

E1 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ  
มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามประเด็นดังต่อไปนี้  
มากน้อยระดับใด 

▪ มีความเต็มใจในการให้บริการ     
▪ มีการชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน     
▪ ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด     

 

E2 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ  
มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ 
คนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

E3 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ครบถ้วน ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มากน้อยระดับใด  

    

 

E4 เมื่อท่านติดตามงานหรือเรื่องที่เคยขอรับบริการ 
ท ่ านได ้ ร ับความสะดวกจากเจ ้ าหน ้ าท ี ่ ตำรวจ 
ในการให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนหรือมีกำหนดการ
จะแล้วเสร็จ มากน้อยระดับใด 

    

 

E5 การมาใช้บริการในสถานีตำรวจครั้งนี้ ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอสิ่งเหล่านี้
เพ่ืออำนวยความสะดวกหรือแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือไม ่
▪ เงิน ของขวัญ ของรางวัล   
▪ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน   
▪ อ่ืน ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้   

 

E6 การมาใช้บริการในสถานีตำรวจครั ้งนี ้ ท่านถูกเจ้าหน้าที ่ตำรวจกระทำการ
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่
▪ กลั่นแกล้งโดยสร้างพยานหลักฐานเท็จ   
▪ ประวิงเวลาในการทำคดี   
▪ ทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ให้หวาดกลัว    
▪ เอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล จนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
   ในการดำเนินคดี 

  

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ทราบให้ตอบว่า “ไม่มี” 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

E3 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ครบถ้วน ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มากน้อยระดับใด  

    

 

E4 เมื่อท่านติดตามงานหรือเรื่องที่เคยขอรับบริการ 
ท ่ านได ้ ร ับความสะดวกจากเจ ้ าหน ้ าท ี ่ ตำรวจ 
ในการให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนหรือมีกำหนดการ
จะแล้วเสร็จ มากน้อยระดับใด 

    

 

E5 การมาใช้บริการในสถานีตำรวจครั้งนี้ ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอสิ่งเหล่านี้
เพ่ืออำนวยความสะดวกหรือแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือไม ่
▪ เงิน ของขวัญ ของรางวัล   
▪ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน   
▪ อ่ืน ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้   

 

E6 การมาใช้บริการในสถานีตำรวจครั ้งนี ้ ท่านถูกเจ้าหน้าที ่ตำรวจกระทำการ
ดังต่อไปนี้ หรือไม ่
▪ กลั่นแกล้งโดยสร้างพยานหลักฐานเท็จ   
▪ ประวิงเวลาในการทำคดี   
▪ ทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ให้หวาดกลัว    
▪ เอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล จนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
   ในการดำเนินคดี 

  

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ทราบให้ตอบว่า “ไม่มี” 

 
 

E7 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ 
มีพฤติการณ์เป็นคนกลางเสียเองหรือใช้ผู้อื่นเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชน์ ในการไกล่เกลี่ยหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู ้กระทำผิด เพื่อช่วยเหลือทางคดี 
เช่น การทำสำนวนให้อ่อน การไม่สั่งฟ้องคดี มากน้อย
ระดับใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านไม่ทราบให้ตอบว่า “น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย” 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
คู ่มือประชาชนในการขอรับบริการที ่เข้าถึงง่ายและเข้าใจง่าย  การเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
ที่ต้องจัดเตรียมในการขอรับบริการต่าง ๆ ที่มีความชัดเจน มีการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย 
และโปร่งใส มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการมีช่องทาง 
ในการร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และช่องทางการรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอ่ืน ๆ 

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 3 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

E8 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด 
▪ คู ่ม ือประชาชนในการขอร ับบร ิการท ี ่ เผยแพร่  
   เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย มากน้อยระดับใด 

    

▪ ข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ต้องจัดเตรียมในการขอรับ   
   บริการต่าง ๆ มีความชัดเจน มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

E9 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม ่
▪ มีการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัยและโปร่งใส   
▪ เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์   

 

E10 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ 

หรือช่องทางอ่ืนใด 
  

▪ มีช่องทางออนไลน์สำหรับรับฟังคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานหรือการให้บริการ 

  

 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
การให้บริการประชาชนที่ ลดอุปสรรค ลดความยุ่งยาก ในการขอรับบริการจากเดิม การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ  
มาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับแจ้งความ
ออนไลน์ หรือการอำนวยความสะดวกให้ก ับประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดสายตรวจหรือตั้งจุดสกัด 
การใช้เทคโนโลยีกล ้อง CCTV การให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น รวมถึง 
การเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ดำเนินงานหรือการให้บริการให้ดีข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

E11 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อในภาพรวมมีการปรับปรุง 
การให้บริการประชาชนที่ ลดอุปสรรค ลดความยุ่งยาก 
ในการขอรับบริการจากเดิม มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ: หากเป็นการติดต่อครัง้แรก ให้พิจารณาจากความคาดหวังของท่าน 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

E9 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม ่
▪ มีการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัยและโปร่งใส   
▪ เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์   

 

E10 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ 

หรือช่องทางอ่ืนใด 
  

▪ มีช่องทางออนไลน์สำหรับรับฟังคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานหรือการให้บริการ 

  

 

▪ 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง
การให้บริการประชาชนที่ ลดอุปสรรค ลดความยุ่งยาก ในการขอรับบริการจากเดิม การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ  
มาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับแจ้งความ
ออนไลน์ หรือการอำนวยความสะดวกให้ก ับประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  
การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดสายตรวจหรือตั้งจุดสกัด 
การใช้เทคโนโลยีกล ้อง CCTV การให้ความรู ้ เก ี ่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น รวมถึง 
การเปิดโอกาสให้ผู ้รับบริการ ผู ้มาติดต่อ หรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ดำเนินงานหรือการให้บริการให้ดีข้ึน ตลอดจนการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

แหล่งข้อมูล : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

E11 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อในภาพรวมมีการปรับปรุง 
การให้บริการประชาชนที่ ลดอุปสรรค ลดความยุ่งยาก 
ในการขอรับบริการจากเดิม มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ: หากเป็นการติดต่อครัง้แรก ให้พิจารณาจากความคาดหวังของท่าน 

 
 

E12 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับแจ้งความ
ออนไลน์ หรือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ หรือไม่ 

  

 
 

E13 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการพัฒนาปรับปรุง 
การให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
การจัดสายตรวจ/ตั้งจุดสกัด การใช้เทคโนโลยีกล้อง 
CCTV การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 
เป็นต้น มากน้อยระดับใด 

    

 

E14 สถาน ีตำรวจท ี ่ท ่านต ิดต ่อ เป ิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส ่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงาน หรือการให้ 
บริการให้ดีขึ้น มากน้อยระดับใด 

    

 

E15 จากประสบการณ์ของท่านในการใช้บริการที่ผ่านมา  
สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ให้มีความโปร่งใส มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 
 

 คำอธิบาย : เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
สถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 
การให้บริการ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดำเนินงานของสถานีตำรวจ 

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (22 ข้อ) ดังต่อไปนี้ 

 

▪ 

O1 
 

โครงสร้าง อัตรากำลัง 
และข้อมูลผู้บริหาร 

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตำรวจ 
(Organization Charts) ที ่ แสดงถ ึงการแบ ่งสายงานต่างๆ
ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ)  

หมายเหตุ : เพื่อให้ประชาชนทราบว่าในแต่ละสายงานประกอบดว้ย
ลักษณะงานใด โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละสายงาน 
ตามการมอบหมายงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ และการออกคำสั่ง  
แบ่งงานภายใน 
• อัตรากำลังของสถานีตำรวจ ระบุข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565  
• แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ หัวหน้าสถานี

ตำรวจ และหัวหน้าแต่ละสายงานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปนี้ 

- ยศ - ชื่อ - นามสกุล 
- ตำแหน่ง 
- รูปถ่าย 
- ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง 

36

 
 

▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
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การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 
 

 คำอธิบาย : เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
สถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 
การให้บริการ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดำเนินงานของสถานีตำรวจ 

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 
ประเด็นสำรวจ : ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (22 ข้อ) ดังต่อไปนี้ 

 

▪ 

O1 
 

โครงสร้าง อัตรากำลัง 
และข้อมูลผู้บริหาร 

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตำรวจ 
(Organization Charts) ที ่ แสดงถ ึงการแบ ่งสายงานต่างๆ
ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ)  

หมายเหตุ : เพื่อให้ประชาชนทราบว่าในแต่ละสายงานประกอบดว้ย
ลักษณะงานใด โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละสายงาน 
ตามการมอบหมายงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ และการออกคำสั่ง  
แบ่งงานภายใน 
• อัตรากำลังของสถานีตำรวจ ระบุข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565  
• แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ หัวหน้าสถานี

ตำรวจ และหัวหน้าแต่ละสายงานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปนี้ 

- ยศ - ชื่อ - นามสกุล 
- ตำแหน่ง 
- รูปถ่าย 
- ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง 

 
 

  หมายเหตุ : 1) ต้องทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงข้อมูล 
ทุกครั้ง พร้อมระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูลด้วย 

              2) ในกรณีท่ียังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้ใส่ผู้ปฏิบัตหิน้าที่แทน 
3) ตัวอย่างแบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

กับบริบทของหน่วยงาน 
 

ตัวอย่างโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปรับให้สอดคล้องตามรูปแบบสถานีตำรวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากำลัง ช้ันสัญญาบัตร  สถานีตำรวจ........................................... 
(ข้อมูล ณ..................) 

ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราอนุญาต คนครอง ปฏิบัติงานจริง 
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม    

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถานีตำรวจ........ 

หัวหน้าสถานีตำรวจ  

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
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- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรากำลัง ช้ันประทวน  สถานีตำรวจ........................................... 
(ข้อมูล ณ .................) 

ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราอนุญาต คนครอง ปฏิบัติงานจริง 
    
    
    

รวม    

O2 อำนาจหน้าที่และ 
พ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
นโยบายผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 20 ปี 

อำนาจหน้าที่ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ และ

บทบาทภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละสายงานภายในสถานีตำรวจ 
พื้นที่รับผิดชอบ 
• ข้อมูลพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ เขต/ตำบล/จำนวนประชากร  

ระบุเดือน/ปี ที่จัดทำข้อมูล 
นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
• นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มอบนโยบายการบริหาร

ราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ผู้บริหารสถานีตำรวจ ........ 

ภาพถา่ย 
 ชื่อ.......สกุล............  

ตำแหน่ง หวัหน้าสถานีตำรวจ         โทร........... 

ภาพถา่ย 
 ชื่อ.......สกุล…………… 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ    โทร........... 

ภาพถ่าย 
 ชื่อ.......สกุล…………… 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ    โทร........... 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรากำลัง ชั้นประทวน  สถานีตำรวจ........................................... 
(ข้อมูล ณ .................) 

ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราอนุญาต คนครอง ปฏิบัติงานจริง 
    
    
    

รวม    

O2 อำนาจหน้าที่และ 
พ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
นโยบายผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 20 ปี 

อำนาจหน้าที่ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ และ

บทบาทภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละสายงานภายในสถานีตำรวจ 
พื้นที่รับผิดชอบ 
• ข้อมูลพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ เขต/ตำบล/จำนวนประชากร  

ระบุเดือน/ปี ที่จัดทำข้อมูล 
นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  
• นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มอบนโยบายการบริหาร

ราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ผู้บริหารสถานีตำรวจ ........ 

ภาพถา่ย 
 ชื่อ.......สกุล............  

ตำแหน่ง หวัหน้าสถานีตำรวจ         โทร........... 

ภาพถ่าย 
 ชื่อ.......สกุล…………… 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ    โทร........... 

ภาพถา่ย 
 ชื่อ.......สกุล…………… 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ    โทร........... 

 
 

  ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี 
• ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • ข้อมูลกฎหมายที่มีการบังคับใช้ของสถานีตำรวจ โดยมีการจัดเป็น
หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา 

หมายเหตุ: กรณีมีกฎหมายที่บังคับใช้เป็นจำนวนมาก ควรมีกฎหมาย
ที่ประชาชนต้องรู้/ควรรู้ เปิดเผยก่อน 

O4 ข้อมูลคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม 
การบริหารงานตำรวจ 
(กต.ตร.) ของสถานี
ตำรวจ 

• ข ้อม ูล บทบาท อำนาจหน ้าท ี ่  คณะกรรมการตรวจสอบ 
และติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ 
รายชื่อ และภาพถ่ายประกอบ 

• ภาคส่วนประชาชนที ่มาจากการคัดเลือกให้เปิดเผยประวัติ  
โดยย่อ  

• แสดงผลการดำเนินงานของ กต.ตร. สถานีตำรวจ ที่ผ่านมาใน
รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

▪ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ Q&A 
และช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ข้อมูลการติดต่อ 
• ช่องทางการติดต่อกลาง อย่างน้อยประกอบด้วย 

- ชื่อหน่วยงาน 
- ที่อยู่  
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- แผนที่ตั้งสถานีตำรวจ 

หมายเหตุ : 1) ทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง 
 2) ต้องมีครบทุกองค์ประกอบ 
Q&A 
• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ
กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) เช่น กล่องข้อความ 
ถาม-ตอบ หรืออื่น ๆ ที่สามารถสื่อสารได้สองทาง และสามารถ
เชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานี
ตำรวจ 

• แสดงแนวทางการตอบกลับที่รวดเร็ว มีผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการตอบกลับ ระบุไว้ในช่องทางนี้ด้วย 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที ่บ ุคคลภายนอก

สามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือติชม เกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานหรือการให้บริการของสถานีตำรวจ 

O6 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการดำเนินงาน 

• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเร ิ ่มเผยแพร่ต ั ้ งแต่  
เดือนตุลาคม 2565 

• มีช่องทางการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ  
และสื ่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ Line เป็นต้น  
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจได้ 

• ม ีการประชาส ัมพ ันธ ์ข ้อม ูลการประเม ินค ุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ของสถาน ี ต ำ ร ว จ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย 

• มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT ของ
หน่วยงานผ่าน Link หรือ QR Code อย่างชัดเจน 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) เช่น กล่องข้อความ 
ถาม-ตอบ หรืออื่น ๆ ที่สามารถสื่อสารได้สองทาง และสามารถ
เชื ่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานี
ตำรวจ 

• แสดงแนวทางการตอบกลับที่รวดเร็ว มีผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ในการตอบกลับ ระบุไว้ในช่องทางนี้ด้วย 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
• แสดงตำแหน่งบนเว ็บไซต์ของหน่วยงานที ่บ ุคคลภายนอก

สามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือติชม เกี ่ยวกับการ
ดำเนินงานหรือการให้บริการของสถานีตำรวจ 

O6 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการดำเนินงาน 

• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเร ิ ่มเผยแพร่ต ั ้ งแต่   
เดือนตุลาคม 2565 

• มีช่องทางการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ  
และสื ่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ Line เป็นต้น  
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจได ้

• ม ีการประชาส ัมพ ันธ ์ข ้อม ูลการประเม ินค ุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ของสถาน ี ต ำ ร ว จ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วย 

• มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT ของ
หน่วยงานผ่าน Link หรือ QR Code อย่างชัดเจน 

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ตัวชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน 

 แผนการดำเนินงาน 
ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O7 แผนปฏิบัติราชการ 

สถานีตำรวจประจำป  

และรายงานผล 

การปฏิบัติราชการ 

สถานีตำรวจประจำป 

แผนปฏิบัติราชการสถานตีำรวจประจำป 

• แสดงแผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2566 โดย 

- เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของสำนักงานตำรวจแหงชาติ และแผน

ระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนนโยบาย ผูบัญชาการตำรวจ

แหงชาติ 

- มีรายการประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม สรุปสาระสำคัญ 

ของโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หนวยงานที่

รับผิดชอบ เปนตน  

- มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมและสอดรับกับนโยบายสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ และแผนการปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ

แหงชาติประจำปที่จัดทำ ตามยุทธศาสตร สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580 ) รวมถึงมีแผนตามขอสั่งการที่ไดรับ

มอบหมายจากผูบังคับบัญชาตามสายระดับกองบังคับการ และ

กองบัญชาการที่สังกัดประกอบดวย 

1) แผนปองกันปราบปรามอาชญากรรม  

2) แผนปองกันและปราบปรามบอนการพนัน และอบายมุข 

3) แผนปองกันการคามนุษย 

4) แผนปองกันการโจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต  

• เปดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data  

ที่ เคร ื ่องสามารถอ านได   (Machine-readable) ได แก  ข อมูล 

ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานตีำรวจประจำป 

• รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจ รอบ 6 เดือนแรก หรือ

2 ไตรมาส ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

• รายงานผล ฯลฯ ประกอบดวย ผลการดำเนินงานตามแผน หรือ

โครงการ/กิจกรรม สรุปสาระสำคัญของโครงการ งบประมาณที่ใช 

ระยะเวลาดำเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

• เปดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data  

ที่ เคร ื ่องสามารถอ านได   (Machine-readable) ได แก  ข อมูล 

ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 

 การปฏิบัติงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O8 คูมือการปฏิบัติงาน

สำหรับเจาหนาที่ 
• ขอมูลเกี่ยวกับคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ

แตละสายงาน (งานอำนวยการ งานปองกันปราบปราม งานจราจร 

งานสืบสวน และงานสอบสวน) พรอมรายละเอียด  
ลักษณะของคูมือการปฏิบัติงานที่ดี มีดังนี้ 

• กระชับ ชัดเจน เขาใจไดงาย 

• เปนประโยชนสำหรับการทำงานและฝกอบรม 

• เหมาะสมกับองคกรและผูใชงานแตละกลุม 

• มีความนาสนใจ นาติดตาม 

• มีความเปนปจจุบัน (Update)  ไมลาสมัย 

• แสดงหนวยงานท่ีจัดทำ วันท่ีบังคับใช 

• มีตัวอยางประกอบ 

 การใหบริการ 
ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O9 คูมือการใหบรกิาร

ประชาชน 
• แสดงคูมือฉบับประชาชนในการขอรับบริการกับสถานีตำรวจ  

• เปนคูมือที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ชุมชน ที่อยูในความรับผิดชอบ 

ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย ประเภทงานใหบริการ ขั้นตอนการใหบริการ 

แผนผัง/แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ โดยแยก 

ตามหมวดหมู ของงานบริการแตละสายงาน (งานอำนวยการ  

งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

  รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานตีำรวจประจำป 

• รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจ รอบ 6 เดือนแรก หรือ

2 ไตรมาส ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

• รายงานผล ฯลฯ ประกอบดวย ผลการดำเนินงานตามแผน หรือ

โครงการ/กิจกรรม สรุปสาระสำคัญของโครงการ งบประมาณที่ใช 

ระยะเวลาดำเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

• เปดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data  

ที่ เคร ื ่องสามารถอ านได   (Machine-readable) ได แก  ข อมูล 

ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 

 การปฏิบัติงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O8 คูมือการปฏิบัติงาน

สำหรับเจาหนาที่ 
• ขอมูลเกี่ยวกับคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ

แตละสายงาน (งานอำนวยการ งานปองกันปราบปราม งานจราจร 

งานสืบสวน และงานสอบสวน) พรอมรายละเอียด  
ลักษณะของคูมือการปฏิบัติงานที่ดี มีดังนี้ 

• กระชับ ชัดเจน เขาใจไดงาย 

• เปนประโยชนสำหรับการทำงานและฝกอบรม 

• เหมาะสมกับองคกรและผูใชงานแตละกลุม 

• มีความนาสนใจ นาติดตาม 

• มีความเปนปจจุบัน (Update)  ไมลาสมัย 

• แสดงหนวยงานท่ีจัดทำ วันท่ีบังคับใช 

• มีตัวอยางประกอบ 

 การใหบริการ 
ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O9 คูมือการใหบรกิาร

ประชาชน 
• แสดงคูมือฉบับประชาชนในการขอรับบริการกับสถานีตำรวจ  

• เปนคูมือที่สอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ ชุมชน ที่อยูในความรับผิดชอบ 

ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย ประเภทงานใหบริการ ขั้นตอนการใหบริการ 

แผนผัง/แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ โดยแยก 

ตามหมวดหมู ของงานบริการแตละสายงาน (งานอำนวยการ  

งานปองกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) 

 
 

   
O10 E–Service • แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยเป็น

การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ 
ของสถานีตำรวจ ได้แก่ ระบบแจ้งความ Online ระบบเสียค่าปรับ 
Online หรือระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น 

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานีตำรวจ 

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ในเชิงสถิติ 

• ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตามภารกิจหลักในเชิงสถิติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในรอบ 
6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่    

1) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดี 
2) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

• การเก็บสถิติอาจจัดเก็บเป็นรายเดือนของปีที่ทำการประเมิน 
และเก็บเป็นฐานข้อมูลสะสมเป็นรายปีของสถานีตำรวจ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน หรือให้ผู้สนใจสามารถ
นำไปศึกษา วิจัยใช้ประโยชน์ต่อได้ 

• เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data 
ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word 

 
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถติิด้านคดี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานีตำรวจ................................. 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2566  
ผลการดำเนินงาน จำแนกตามประเภทคดี  

ที่ คดี 
ด/ป 

ต.ค.
2565 

พ.ย.
2565 

ธ.ค.
2565 

ม.ค.
2566 

ก.พ.
2566 

มี.ค.
2566 

เม.ย.
2566 

พ.ค.
2566 

มิ.ย.
2566 

ก.ค.
2566 

ส.ค.
2566 

ก.ย.
2566 

รวม 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

ประเภทคดีที่ตองแสดง อยางนอย 12 ประเภท ไดแก 

1. ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา                                      8. คดีความผิดตอตำแหนงหนาที ่

2. ฆาผูอ่ืนโดยไมเจตนา                         9. คดีจราจร 

3. ประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย 10. คดีละเมิดลิขสิทธิ 

4. ขมขนืกระทำชำเรา                         11. คดีฉอโกง 

5. คดีชิงทรัพย                         12. คดียาเสพติด 

6. คดีลักทรัพย                         13. อ่ืน ๆ (ระบุ) 

7. คดียักยอกทรัพย 
 

 

 

ขอมูลผลการดำเนนิงานในเชิงสถิต ิการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานีตำรวจ...................................... 

ผลการดำเนินการในการต้ังจุดตรวจ จุดสกัด  

ขอมูล ณ........................................... 

เดือน/ป จำนวนตั้งจุด 

จำนวน 

การเรียกตรวจ 

(ราย) 

พบกระทำ

ความผิด (ราย) 

จำนวนออกใบสัง่

เปรียบเทียบปรับ

(ราย) 

ไมพบ 

การกระทำผิด 

(ราย) 

วากลาว

ตักเตือน (ราย) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวม       
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

ประเภทคดีที่ตองแสดง อยางนอย 12 ประเภท ไดแก 

1. ฆาผูอ่ืนโดยเจตนา                                      8. คดีความผิดตอตำแหนงหนาที ่

2. ฆาผูอ่ืนโดยไมเจตนา                         9. คดีจราจร 

3. ประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย 10. คดีละเมิดลิขสิทธิ 

4. ขมขืนกระทำชำเรา                         11. คดีฉอโกง 

5. คดีชิงทรัพย                         12. คดียาเสพติด 

6. คดีลักทรัพย                         13. อ่ืน ๆ (ระบุ) 

7. คดียักยอกทรัพย 
 

 

 

ขอมูลผลการดำเนนิงานในเชิงสถิต ิการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานีตำรวจ...................................... 

ผลการดำเนินการในการต้ังจุดตรวจ จุดสกัด  

ขอมูล ณ........................................... 

เดือน/ป จำนวนตั้งจุด 

จำนวน 

การเรียกตรวจ 

(ราย) 

พบกระทำ

ความผิด (ราย) 

จำนวนออกใบสัง่

เปรียบเทียบปรับ

(ราย) 

ไมพบ 

การกระทำผิด 

(ราย) 

วากลาว

ตักเตือน (ราย) 
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 การใชอำนาจและตำแหนงหนาที ่

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O12 แนวปฏิบัติในการจับ 

หรือคน 

• แสดงแนวปฏิบัติในการจับหรือคนของเจาหนาที่ตำรวจที่ใชอำนาจ

ตามประมวลกฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญา โดยจ ัดทำ 

แนวปฏิบัติการจับโดยมีหมายจับหรือคน และไมมีหมายจับ 

หรือคน เพื ่อใหประชาชนไดรับทราบถึงการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที ่ตำรวจวาเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย

หรือไม หากประชาชนหรือบุคคลใกลชิดถูกจับหรือตรวจคน  

เพื ่อปองกันความปลอดภัยหรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น 

หากเจาหนาที่ตำรวจไมดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ 

• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนเขาใจงาย 

O13 มาตรการปองกัน 

การแทรกแซง 

การใชดุลยพินิจ 

• แสดงมาตรการปองกันการแทรกแซงการใช ด ุลยพิน ิจของ

พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

ในการดําเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานคดี เพื่อให

การดำเนินคดีมีความยุติธรรม ทำใหประชาชนมีความมั ่นใจ 

ในกระบวนการยุติธรรม และเปนการคุมครองเจาหนาที่ตำรวจ 

ในการปฏิบัติหนาที ่

O14 แนวปฏิบัติในการใช 

ดุลยพินิจไมรับคำรองทกุข 

ในคดีอาญา 

• แสดงแนวปฏิบัติในการใชดุลยพินิจไมรับคำรองทุกขในคดีอาญา

ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เพื ่อใหประชาชนทราบถึงหลักการหรือเหตุผลในการปฏิเสธ 

ไมรับเปนคำรองทุกขในคดีอาญา โดยเลี ่ยงเปนการลงบันทึก

ประจำวันแทน ทำใหเสียสิทธิในการดำเนินคดีตอผูกระทำความผิด 

• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนเขาใจงาย 

O15 แนวปฏิบัติ 

ในการสอบปากคำ 

ของพนักงานสอบสวน 

• แสดงแนวปฏิบัติในการสอบปากคำในการสอบสวนของเจาหนาที่

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อใหเจาหนาที่

ตำรวจใชเปนแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงาน โดยไมตอง

ลงรายละเอียดเชิงลึกถึงเทคนิคพิเศษที ่อาจสงผลกระทบตอ

กระบวนการสอบปากคำ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

  • แนวปฏิบัติ ไดแก การสอบปากคำบุคคลที่ตองสงสัย หรือกรณี 

มีผูมารองทุกขหรือกลาวโทษไวที่สถานีตำรวจ การสอบปากคำใน

ฐานะพยานโดยยังไมมีการแจงขอกลาวหา การสอบปากคำ

ผูตองหา เปนตน 

• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนเขาใจงาย 

O16 สิทธิของผูเสียหายหรือ

เหย่ืออาชญากรรม และ

สิทธิผูตองหา 

• ขอมูลสิทธิของผู เส ียหายหรือเหยื ่ออาชญากรรม และสิทธิ

ผูตองหา ซึ่งเปนสิทธิอันชอบธรรมในการอำนวยความยุติธรรม 

ไดแก 

- สิทธิการไดร ับการเยียวยาจากรัฐตามพระราชบัญญัติ

ค าตอบแทนผู  เส ียหายและคาทดแทน และคาใช จ าย 

แกจําเลยในคดีอาญา  

- สิทธิการขอรับการชวยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี  

การปลอยตัวชั่วคราวผูตองหาหรือจำเลย และการถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน จากกองทุนยุติธรรม 

- สิทธิของผูตองสงสัย ผูตองหา ในคดีอาญาช้ันสอบสวน 

 

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O17 แผนการใชจาย

งบประมาณ 

ประจำปและรายงาน      

ผลการใชจาย

งบประมาณประจำป 

แผนการใชจายงบประมาณสถานีตำรวจประจำป 

• แผนการใชจายงบประมาณของสถานีตำรวจ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร/สนับสนุน 

รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 

• รายงานผลการใช  จ  ายงบประมาณ รอบ 6  เด ื อนแรก  

หรือ 2 ไตรมาส ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ตุลาคม 2565 – 

มนีาคม 2566 ) 

• มีการรายงานตอหัวหนาสถานีตำรวจ 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 
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ฐานะพยานโดยยังไมมีการแจงขอกลาวหา การสอบปากคำ

ผูตองหา เปนตน 
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ผูตองหา ซึ่งเปนสิทธิอันชอบธรรมในการอำนวยความยุติธรรม 

ไดแก 

- สิทธิการไดร ับการเยียวยาจากรัฐตามพระราชบัญญัติ

ค าตอบแทนผู  เส ียหายและคาทดแทน และคาใช จ าย 
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- สิทธิการขอรับการชวยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี  
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งบประมาณประจำป 

แผนการใชจายงบประมาณสถานีตำรวจประจำป 

• แผนการใชจายงบประมาณของสถานีตำรวจ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหลงที่ไดรับการจัดสรร/สนับสนุน 

รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 

• รายงานผลการใช  จ  ายงบประมาณ รอบ 6  เด ื อนแรก  
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

  • ขอมูลการจัดทำรายงาน ไดแก ผลการใชจายงบประมาณเปนไป

ตามเปาหมายเมื่อเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณ ปญหา 

อุปสรรค  

• เปดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data  

ท ี ่ เคร ื ่องสามารถอ านได   (Machine-readable) ได แก  ข อมูล 

ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 

 

 
แผนการใชจายงบประมาณ สถานีตำรวจ................... 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสท่ี.........  
ขอมูล ณ............................. 

ท่ี 

ชื่อ

โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย/

วิธีดำเนินการ 

งบประมาณ /แหลงท่ีจัดสรร/สนับสนุน 
ระยะเวลา

ดำเนินการ 

ผลท่ีคาด

วาจะไดรับ สตช. 
หนวยงาน

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน อปท. อ่ืนๆ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

รวม           
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานตีำรวจ................... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสท่ี......... 

ข้อมูล ณ ......................... 

ท่ี 
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ 

จ่ายจริง/แหล่งท่ีจัดสรร/สนับสนุน 
ผลการ

ดำเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค สตช. 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน อปท. อื่นๆ 

          
          
          
          
          
          
          
          
รวม          

 
สรุปภาพรวมผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
ประมาณการงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    
    
    
    
    
    
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานตีำรวจ................... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสท่ี......... 

ข้อมูล ณ ......................... 

ท่ี 
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ 

จ่ายจริง/แหล่งท่ีจัดสรร/สนับสนุน 
ผลการ

ดำเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค สตช. 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน อปท. อื่นๆ 

          
          
          
          
          
          
          
          
รวม          

 
สรุปภาพรวมผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
ประมาณการงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ 

เป็นไปตามเป้าหมาย/ 
ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    
    
    
    
    
    
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
.............................................................................................................................................................................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

 

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O18 ขอมูลเงินกองทุน 

เพ่ือการสบืสวนและ

สอบสวนคดีอาญา 

• ขอมูลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสอบคดีอาญาที่สถานี

ตำรวจไดรับการจัดสรรและการใชจายเงินกองทุนฯ ในรอบ  

6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

• เปดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data  

ที่เครื ่องสามารถอานได (Machine-readable) ไดแก ขอมูล 

ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 

• ขอมูลจัดทำตามตารางตัวอยาง สามารถปรับไดตามความเหมาะสม 
 

ขอมูลเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สถานีตำรวจ............................. 
 

  รายการ 
ไตรมาสท่ี1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

จัดสรร เบิกจาย จัดสรร เบิกจาย จัดสรร เบิกจาย จัดสรร เบิกจาย 

         

         

รวมเงิน         

รวมจำนวนคดี 

ท่ีใชเงินกองทุนฯ 

    

 ขอมูล ณ 31 มีนาคม 2566 

 

 การจดัซือ้จัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O19 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจาง 
• ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ของสถานีตำรวจ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดแก 

ประกาศแผนการจัดซื ้อจัดจาง ประกาศเชิญชวน ประกาศผล 

การจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

• ขอมูลที่เผยแพรทุกรายการในรอบ 6 เดือนแรก ของปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง       

รายเดือน  
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง (สขร.1) ประจำเดือน โดยมีขอมูล

รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง ไดแก งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อ

หรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปนตน 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง จำแนกขอมูลเปนรายเดือน เผยแพรเปน

ประจำทุกเดือน 

• ขอมูลทีเ่ปดเผย 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดใหระบุวา ไมมีการจัดซื้อจัดจาง 

• เป ดเผยทั ้งในร ูปแบบไฟล PDF และร ูปแบบ Structured data  

การนําทรัพยสินของราชการและของบริจาคไปใชเพ่ือที่เครื่องสามารถ

อานได (Machine-readable) ไดแก ขอมูล ประโยชนสวนตน โดย

อยางนอย ดังน้ี ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 
         แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ................... 

ชื่อสถานีตำรวจ................................ 

วันที่.........เดือน..................พ.ศ........... 
   

  
     

ลำดับ  
งานที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจาง  

วงเงนิที่

จัดซ้ือ 

หรือจัดจาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือ 

หรือจาง  

รายชื่อผู

เสนอราคา 

และราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

ที่ตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญา 

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ

หรือจาง 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง       

รายเดือน  
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง (สขร.1) ประจำเดือน โดยมีขอมูล

รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง ไดแก งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อ

หรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปนตน 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง จำแนกขอมูลเปนรายเดือน เผยแพรเปน

ประจำทุกเดือน 

• ขอมูลทีเ่ปดเผย 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดใหระบุวา ไมมีการจัดซื้อจัดจาง 

• เป ดเผยทั ้งในร ูปแบบไฟล PDF และร ูปแบบ Structured data  

การนําทรัพยสินของราชการและของบริจาคไปใชเพ่ือที่เครื่องสามารถ

อานได (Machine-readable) ไดแก ขอมูล ประโยชนสวนตน โดย

อยางนอย ดังน้ี ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 
         แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ................... 

ชื่อสถานีตำรวจ................................ 

วันที่.........เดือน..................พ.ศ........... 
   

  
     

ลำดับ  
งานที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจาง  

วงเงนิที่

จัดซ้ือ 

หรือจัดจาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือ 

หรือจาง  

รายชื่อผู

เสนอราคา 

และราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

ที่ตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญา 

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ

หรือจาง 
 

                

         

         

         

         

         

          
 

 
 

▪ 
  

O21 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนากำลังพล 

• สถานีตำรวจมีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกำลังพลและ
การพัฒนากำลังพล ซึ ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้อง ได้แก่  

- หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล 
- หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

หมายเหตุ : สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ 

 

▪ 
   

O22 ช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
และข้อมูลเชิงสถิติ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี 

• ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ 

• ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสถานีตำรวจ 

• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื ่องร้องเรียน ได้แก่ จำนวน
เรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

• เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
ตัวอย่างการจัดทำตารางข้อมูลสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....... 
สถานีตำรวจ .............................. 
ข้อมูล ณ..................................... 

 

เดือน/ป ี

ช่องทางที่ร้องเรยีน/จำนวนเรื่อง ยุติเรื่อง 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ รวม สถานี

ตำรวจ จเรตำรวจ 
หน่วยงาน
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

หน่วย
ตรวจสอบ 

วินัย อาญา แพ่ง 

          
          
          

รวม          
 

หมายเหตุ : 1) กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ ระบุว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
2) หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตู้ ปณ. 1111 ศูนย์ดำรงธรรม 

เป็นต้น 
3) หน่วยตรวจสอบ หมายถึง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ กรมสอบสวนคดีพเิศษ เปน็ตน้ 

 
 

 

 

▪ 
 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
สถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู ้บริหาร การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระบบการรักษาทรัพย์สินของ  
ราชการ และ 2) มาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต คือ มาตรการภายในเพื ่อส่งเสริมความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริต ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานีตำรวจ 
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

แหล่งข้อมูล :  เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 
ประเด็นสำรวจ :  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (8 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
ตัวอย่างการจัดทำตารางข้อมูลสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....... 
สถานีตำรวจ .............................. 
ข้อมูล ณ..................................... 

 

เดือน/ป ี

ช่องทางที่ร้องเรยีน/จำนวนเรื่อง ยุติเรื่อง 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ รวม สถานี

ตำรวจ จเรตำรวจ 
หน่วยงาน
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

หน่วย
ตรวจสอบ 

วินัย อาญา แพ่ง 

          
          
          

รวม          
 

หมายเหตุ : 1) กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ ระบุว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
2) หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตู้ ปณ. 1111 ศูนย์ดำรงธรรม 

เป็นต้น 
3) หน่วยตรวจสอบ หมายถึง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ กรมสอบสวนคดีพเิศษ เปน็ตน้ 

 
 

 

 

▪ 
 

คำอธิบาย : เป็นตัวชี ้ว ัดที ่มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
สถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู ้บริหาร การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระบบการรักษาทรัพย์สินของ  
ราชการ และ 2) มาตรการภายในเพื ่อป้องกันการทุจริต คือ มาตรการภายในเพื ่อส่งเสริมความโปร่งใส  
และป้องกันการทุจริต ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานีตำรวจ 
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

แหล่งข้อมูล :  เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 
ประเด็นสำรวจ :  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (8 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  

 
 

▪ 
  

O23 ประกาศนโยบายต่อต้าน
การรับสินบน (Anti-
Bribery Policy) และ
นโยบายไม่รับของขวัญ 
และของกำนัลทุกชนิด  
(No Gift Policy)  
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

• ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery 
Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No 
Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของสถานี
ตำรวจคนปัจจุบัน และให้เผยแพร่ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับฉบับภาษาไทย 

• เนื้อหาของนโยบาย ประกอบด้วย 
-  วัตถุประสงค์ 
-  ขอบเขตใช้บังคับกับใครบ้าง 
 - นิยามคำว่า สินบน หมายถึงอะไรบ้าง รวมถึงการรับ

ของขวัญ ของกำนัล (Gift) ค่าอำนวยความสะดวก เครื ่องแสดง 
ไมตรีจิต การรับบริจาค การรับเลี ้ยง และประโยชน์ในลักษณะ
เดียวกัน เมื ่อการเสนอ การให้ หรือการรับที่สามารถพิจารณา 
อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าคือสินบน และรวมถึงการให้หรือรับกัน
ภายหลัง (การรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที ่ จะแตกต่าง 
จากการรับโดยธรรมจรรยา ซึ ่งหมายถึง การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื ่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที ่ให้กัน ใน
โอกาสเทศกาล หรือวันสำคัญ ดั้งนั้น การรับของขวัญ ของกำนัล 
หรือสินน้ำใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ อาจเป็นการรับสินบน นโยบาย 
จึงต้องกำหนดให้ชัดเจน) 

- การฝ่าฝืนนโยบายจะมีมาตรการจัดการอย่างไร 
- มาตรการติดตามตรวจสอบ 
- ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส  
การรักษาความลับ 

- ระบุวัน เดือน ปี ที่ประกาศ 
หมายเหตุ: แนวทางการจัดทำสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O24 การมีสวนรวมของหัวหนา

สถานีตำรวจ 
• แสดงกิจกรรมการมีสวนรวมของหัวหนาสถานีตำรวจคนปจจุบัน 

ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การตอตานการทุจริต/

สินบนในหนวยงาน 

• เปนการดำเนินการของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ : ขอใหหัวหนาสถานีตำรวจคนปจจุบัน มีสวนรวมในการ

ชี้แจง เนนย้ำ ใหขอมูล การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ด ำ เ น ิ น ง า น ขอ งหน  ว ย ง านภาครั ฐ  (Integrity &Transparency 

Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ใหเจาหนาที่ตำรวจในหนวยงาน

ไดรับรู รับทราบดวย 

 การปองกันและลดโอกาสการทุจรติ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O25 การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริต และการรายงาน

ผลการดำเนินการเพ่ือ

จัดการความเสีย่งการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

• แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

• เปนการดำเนินการของปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนงานในการใชอำนาจ

และตำแหนงหนาที่ทุกสายงาน 

• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ อยางนอยตองมีขอมูล ดังน้ี 

- ช่ือกระบวนงาน/งาน/โครงการ 

- เกณฑในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ 

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณหรือรูปแบบ

พฤติการณการทุจริตฯ) 

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริตฯ 

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ 

 

 

 

 

54
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O24 การมีสวนรวมของหัวหนา

สถานีตำรวจ 
• แสดงกิจกรรมการมีสวนรวมของหัวหนาสถานีตำรวจคนปจจุบัน 

ในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การตอตานการทุจริต/

สินบนในหนวยงาน 

• เปนการดำเนินการของปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ : ขอใหหัวหนาสถานีตำรวจคนปจจุบัน มีสวนรวมในการ

ชี้แจง เนนย้ำ ใหขอมูล การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ด ำ เ น ิ น ง า น ขอ งหน  ว ย ง านภาครั ฐ  (Integrity &Transparency 

Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ใหเจาหนาที่ตำรวจในหนวยงาน

ไดรับรู รับทราบดวย 

 การปองกันและลดโอกาสการทุจรติ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O25 การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริต และการรายงาน

ผลการดำเนินการเพ่ือ

จัดการความเสีย่งการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

• แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

• เปนการดำเนินการของปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนงานในการใชอำนาจ

และตำแหนงหนาที่ทุกสายงาน 

• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ อยางนอยตองมีขอมูล ดังน้ี 

- ช่ือกระบวนงาน/งาน/โครงการ 

- เกณฑในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ 

- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณหรือรูปแบบ

พฤติการณการทุจริตฯ) 

- ระดับของความเสี่ยงการทุจริตฯ 

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ 

 

 

 

 

 
 

   
 

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม 
ความเสีย่งการทุจรติ 
(Corruption Risk) 

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต 

ความเสี่ยง (Risk) 
 
 

ความน่าจะเป็นที ่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ ่งมีผลกระทบ  ทำให้ 
การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจาก 
ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ 
           ผลกระทบทางลบ   เรียกว่า  ความเสี่ยง                     
           ผลกระทบทางบวก  เรียกว่า  โอกาส 

ความเสีย่ง/ปัญหา ความเสีย่ง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม 
ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รูอ้ยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี
ความรู้หรือไมม่ีความเข้าใจ คือ ปญัหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น 

ประเด็นความเสีย่งการทจุรติ เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง 
โอกาส (Likelihood ) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นท้ังที่เป็นตัวเงินหรือไมเ่ป็นตัวเงิน  
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
การทุจริต (Risk Score) 

คะแนนรวมที ่แสดงให้เห ็นถึงระดับความร ุนแรงของความเส ี ่ยง 
การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย 
คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
การทุจริต (Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ          

 
 

  การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
• การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นกิจกรรม

หร ื อการดำ เน ิ นการท ี ่ สอดคล ้ องก ับมาตรการหรื อ 
การดำเนินการเพื ่อบริหารจัดการความเสี ่ยงตามแผนที่ได้
กำหนดไว้ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

การใหบริการและการรายงาน

ผลการดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

การใหบริการ 

แผนพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการ 

• แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประจำปงบประมาณ 

เพ ื ่ อลดอ ุปสรรคและพ ัฒนาการอำนวยความสะดวก 

ในการใหบริการประชาชน (ซึ่งเปนความเสี่ยงที่จะมีการรับ 

คาอำนวยความสะดวกหรือเกิดการติดสินบน) โดยอยางนอย

ประกอบดวยการระบุความยุงยาก (pain point) อุปสรรค 

หรือความตองการของผู ขอรับบริการ ผู มีสวนไดสวนเสีย  

หรือประชาชน อาจนำมาจากการรับฟงความคิดเห็น หรือจาก 

การวิเคราะห การสังเกต จากสภาพปญหาดังกลาว นำไปสู 

การดำเนินการเพื ่อแกไขปญหาอยางไร (อธิบายถึงว ิธ ีการ  

(how to)) และมีผลลัพธ ผลกระทบตอประชาชนในทางบวก

อยางไร 
 

(ตัวอยางแบบ สามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสม) 
 

แผนพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการ สถานีตำรวจ...................... 

งานบริการ.......................................... 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สวนที่ 1  เหตุผลความจำเปน  

สวนที่ 2 ขอบเขตการพัฒนางานบริการ (ตองระบุช่ืองานดานที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

            การใหบริการ) 

สวนที่ 3 บทวิเคราะห เปนการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ความยุงยาก (pain point) หรือความตองการ 

            ของผูรับบริการ  

สวนที่ 4  แนวทางการแกไขปญหา จากการวิเคราะหจะมีวิธีการอยางไร เพ่ือแกปญหา ลดอุปสรรค 

            ความยุงยาก หรือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ไดอยางไร เชน การเปดเผยคูมือ 

            การใหบริการประชาชนในรูปแบบที่เขาใจงาย (Simplify and Online) มีหลายภาษา 

            การจัดทำแบบฟอรมเอกสารราชการสองภาษา เปนตน                

สวนที่ 5 ผลลัพธ/ผลกระทบเชิงบวกตอประชาชน เปนการสรุปใหเห็นถึงแนวทางในการพัฒนา 

            ในสวนที่ 4 จะสงผลตอประชาชน อยางไร  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

การใหบริการและการรายงาน

ผลการดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

การใหบริการ 

แผนพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการ 

• แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประจำปงบประมาณ 

เพ ื ่ อลดอ ุปสรรคและพ ัฒนาการอำนวยความสะดวก 

ในการใหบริการประชาชน (ซึ่งเปนความเสี่ยงที่จะมีการรับ 

คาอำนวยความสะดวกหรือเกิดการติดสินบน) โดยอยางนอย

ประกอบดวยการระบุความยุงยาก (pain point) อุปสรรค 

หรือความตองการของผู ขอรับบริการ ผู มีสวนไดสวนเสีย  

หรือประชาชน อาจนำมาจากการรับฟงความคิดเห็น หรือจาก 

การวิเคราะห การสังเกต จากสภาพปญหาดังกลาว นำไปสู 

การดำเนินการเพื ่อแกไขปญหาอยางไร (อธิบายถึงว ิธ ีการ  

(how to)) และมีผลลัพธ ผลกระทบตอประชาชนในทางบวก

อยางไร 
 

(ตัวอยางแบบ สามารถปรับปรุงไดตามความเหมาะสม) 
 

แผนพัฒนาประสทิธิภาพการใหบริการ สถานีตำรวจ...................... 

งานบริการ.......................................... 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สวนที่ 1  เหตุผลความจำเปน  

สวนที่ 2 ขอบเขตการพัฒนางานบริการ (ตองระบุช่ืองานดานที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

            การใหบริการ) 

สวนที่ 3 บทวิเคราะห เปนการวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ความยุงยาก (pain point) หรือความตองการ 

            ของผูรับบริการ  

สวนที่ 4  แนวทางการแกไขปญหา จากการวิเคราะหจะมีวิธีการอยางไร เพ่ือแกปญหา ลดอุปสรรค 

            ความยุงยาก หรือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ไดอยางไร เชน การเปดเผยคูมือ 

            การใหบริการประชาชนในรูปแบบที่เขาใจงาย (Simplify and Online) มีหลายภาษา 

            การจัดทำแบบฟอรมเอกสารราชการสองภาษา เปนตน                

สวนที่ 5 ผลลัพธ/ผลกระทบเชิงบวกตอประชาชน เปนการสรุปใหเห็นถึงแนวทางในการพัฒนา 

            ในสวนที่ 4 จะสงผลตอประชาชน อยางไร  

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพฒันาประสิทธภิาพ 

การให้บริการ 
• ผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ที่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ โดยแสดงผล 
การดำเนินการในรูปแบบ Infographic เพื่อเป็นการสื่อสาร
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ 

O27 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน 
ทางจริยธรรม 

• แสดงการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของสถานีตำรวจ  

• ทั้งนี ้ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามประมวลจริยธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (ประกาศราชกิจจา -
นุเบกษา วันที่ 1 กันยายน 2564)  

• การจัดทำคู่มือหรือแนวทางให้มีแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ได้แก่ 
แสดงตัวอย่างประกอบ หรือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do & 
Don't) ตามบทบาทภารกิจของสถานีตำรวจ 

O28 แผนปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบประจำปี และ 
ผลการดำเนินการตามแผนฯ 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
• แสดงแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำป ี 
• แผนต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
• ในการจัดทำแผนฯ ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบ 

การจัดทำโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนฯ อย่างน้อย ดังน้ี 
1. ความเชื ่อมโยง แผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด ็นที ่  21 ระยะที ่  2 (พ.ศ. 2566  - 2570) 
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที ่  2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนอื ่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

2. สถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานี
ตำรวจ ได้แก่ ข้อร้องเรียนคดีทุจริตที่เกิดขึ้น ข้อทักท้วง
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ 
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(สตส.) เป็นต้น  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  3. แนวนโยบายของต ่อต ้านการร ับส ินบน (Anti-
Bribery Policy) ของสถานีตำรวจ 

4. ผลการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ในปีที่ผ่านมา 
(ถ้ามี)  

5. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
• ให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนี  

การรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไว้ในแผนฯ ด้วยวิธีการให้ความรู้ อาจดำเนินการในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ ่งก็ได้ เช่น การจัดทำสื ่อหรือเอกสารเผยแพร่  
การอบรม ฯลฯ  

ผลการดำเนินการตามแผนฯ 
• รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

• เป ็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน ้อย 6 เด ือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมี
การรายงานถึงหัวหน้าสถานีตำรวจ 

 

    

 
 

บทที่ 1  บทนำ 
บทที่ 2  ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2.1 ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หมุดหมายที ่13  ประเทศไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

(ตัวอย่าง) 
เค้าโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ 2566 ของสถานีตำรวจ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  3. แนวนโยบายของต ่อต ้านการร ับส ินบน (Anti-
Bribery Policy) ของสถานีตำรวจ 

4. ผลการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ในปีที่ผ่านมา 
(ถ้ามี)  

5. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
• ให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนี  

การรับรู ้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไว้ในแผนฯ ด้วยวิธีการให้ความรู้ อาจดำเนินการในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ ่งก็ได้ เช่น การจัดทำสื ่อหรือเอกสารเผยแพร่  
การอบรม ฯลฯ  

ผลการดำเนินการตามแผนฯ 
• รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

• เป ็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน ้อย 6 เด ือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมี
การรายงานถึงหัวหน้าสถานีตำรวจ 

 

    

 
 

บทที่ 1  บทนำ 
บทที่ 2  ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2.1 ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
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2.3 แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
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ปี 2566 – 2570  อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
ปี 2571 – 2575  อยู่ในอันดับ 1 ใน 32 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 62 คะแนน 
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  แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ มีเปา้หมาย 2 ประการ คอื  
  1) สร้างวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต (ตัวอย่าง)  
  2) ป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (ตวัอย่าง)  
บทที่ 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตัวอย่าง) 

ที่ แผนงาน 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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▪ ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O29 การจัดการทรัพย์สิน 
ของราชการ ของบริจาค  
และการจัดเก็บของกลาง 
และสำนวนการสอบสวน
คดีอาญาและคดีจราจร 
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• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์สินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยมีอย่างน้อย ดังนี ้

- จำแนกประเภททรัพย ์ส ินของราชการ อาวุธ
ยุทธภัณฑ์ และของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจ
นับ ตรวจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์ส ินของ
ราชการและของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภท
ที่มีความเสี่ยงต่อการนำไปใช้โดยมิชอบ  

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธยุทธภัณฑ์ของสถานี
ตำรวจเพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจ
ประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
ราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร ่หร ือเสร ิมสร ้างความรู้   
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและรับทรพัย์สิน มีระบบควบคุมที่เพียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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ราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร ่หร ือเสร ิมสร ้างความรู้   
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและรับทรพัย์สิน มีระบบควบคุมที่เพียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

61 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต   

▪ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจรติ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O30 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และการรายงานผล
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
• แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ได้แก่ 
- การชี ้แจงและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการประเมินแก่

เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน 
- การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน ประเด็นที่

ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา 
-  การกำหนดมาตรการ/ก ิจกรรม ในการเตร ียม 

ความพร ้อมร ับการประเม ิน ท ั ้งด ้านระบบงาน
พฤติกรรมและวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานการสื่อสาร
สร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แยกตามตัวชี้วัด 

- การกำหนดหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
- การกำกับติดตามโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ 

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

• มีข ้อม ูลรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการ/
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน
สถานีตำรวจที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

• เป ็นข ้อม ูลในระยะเวลาอย ่างน ้อย 6 เด ือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566   
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ มีการประเมินสถานีตำรวจในพื ้นที ่กองบัญชาการ 
ตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จำนวนทั้งสิ้น 1,484 แห่ง ดังนี้ 

กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 9 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 11 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 11 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 8 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 9 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 8 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 11 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8 11 
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 10 

ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท  14 
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 11 
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี 14 
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26 
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี 21 
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 15  
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี 7 
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง 11 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 18 
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี 23 
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 12 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 6 
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 11 
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 16 

 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  29 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 51 
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 34 
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 11 
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 32 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 33 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ 10 
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 36 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา 18 
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี 23 
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 12 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก 6 
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี 11 
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว 16 

 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  29 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 51 
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 34 
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร 11 
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ 32 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 33 
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ 10 
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 36 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ 23 
ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น 30 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 19 
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ 13 
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม 25 
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 33 
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 19 
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร 31 
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย 14 
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7 
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 23 

 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 25 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 38 
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน  20 
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา 10 
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 18 
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง 21 
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 12 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 14 
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 23 
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร 17 
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 18 
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 18 
ตำรวจภูธรจังหวัดสโุขทัย 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 11 

 
 

ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  21 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 12 
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 13 
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม 5 
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร 5 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 16 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร 14 
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 23 
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร 17 
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก 18 
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ 18 
ตำรวจภูธรจังหวัดสโุขทัย 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 15 
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี 11 

 
 

ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี  21 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม 12 
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี 13 
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม 5 
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร 5 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ 13 
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 32 
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา 12 
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 11 
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง 9 
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 28 

 
 

  
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง  16 
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธวิาส 19 
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง 16 
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา 18 
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 31 
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล 10 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 

............................................................. 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ดำเนินการสำรวจระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ ่งได้รับการ
ออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะ
แสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  และเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

เพื ่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู ้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ และขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้  
เป็นความลับอย่างดีที่สุดและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 
ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 1. เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผ่านระบบ POLICEITA แล้ว ยินยอมที่จะเข้าระบบ
โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือป้องกันการตอบซ้ำ  
   ยินยอม    ไม่ยินยอม 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเชื่อมโยงและจะไม่ถูกเก็บและประมวลในฐานข้อมูลในระบบ POLICEITA 
และคำตอบในแบบวัดการรับรู้ จะถูกนำไปวิเคราะห์ผลการประเมินและให้ข้อสังเกตในการพัฒนาคุณธรรม 
และความโปร่งใสของสถานีตำรวจในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 

............................................................. 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ดำเนินการสำรวจระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ ่งได้รับการ
ออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะ
แสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  และเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

เพื ่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู ้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ และขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้  
เป็นความลับอย่างดีที่สุดและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 
ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

 1. เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผ่านระบบ POLICEITA แล้ว ยินยอมที่จะเข้าระบบ
โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพ่ือป้องกันการตอบซ้ำ  
   ยินยอม    ไม่ยินยอม 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเชื่อมโยงและจะไม่ถูกเก็บและประมวลในฐานข้อมูลในระบบ POLICEITA 
และคำตอบในแบบวัดการรับรู้ จะถูกนำไปวิเคราะห์ผลการประเมินและให้ข้อสังเกตในการพัฒนาคุณธรรม 
และความโปร่งใสของสถานีตำรวจในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงผลการตอบเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 

 
 

2. แบบว ัดการร ับร ู ้ ของผ ู ้ ม ีส ่ วนได ้ส ่ วนเส ียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่  1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่  2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่  3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่  4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่  5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

3. โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่าน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565) ซึ่งผู ้ตอบแบบวัดการรับรู้ต้องตอบคำถาม 
ทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่าคะแนนเป็น 0 

I1 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน 
ให้คำแนะนำช่วยเหลือประชาชนในลักษณะดังต่อไปนี้ 
มากน้อยระดับใด 

    

▪ ด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน     
▪ เป็นมิตรกับประชาชน     
▪ ไม่เลือกปฏิบัติ     
▪ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด     

 

I2 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน 
มีการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ทำให้การบริการ
ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว มากน้อยระดับใด 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการปฏิบัติต่อผู ้ร ับบริการกลุ ่มต่อไปนี ้ มากน้อย 
ระดับใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

▪ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ
ทั่วไป     

▪ ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  
และสุขภาพต่อเด็กและสตร ี

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I4 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู ้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู ้ต้องหาโดยปราศจากการข่มขู ่ ทำร้ายร่างกาย 
เป็นต้น มากน้อยระดับใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I5 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการรับสินบนหรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้กระทำ
ผิดกฎหมายเสียเอง เช่น การเร ียกค่าคุ ้มครอง 
การค้ายาเสพติด การจัดให้มีการพนัน การเปิดสถาน
บริการโดยไม่ไดร้ับอนุญาต เป็นต้น มากน้อยระดับใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I6 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช้ดุลยพินิจหรือแนะนำหว่านล้อมเพื ่อไม่รับ 
คำร้องทุกข์จากประชาชน โดยใช้วิธีสอบปากคำแทน
หรือเก็บเรื่อง (ดำคดี) มากน้อยระดับใด 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการปฏิบัติต่อผู ้ร ับบริการกลุ ่มต่อไปนี ้ มากน้อย 
ระดับใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

▪ ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ
ทั่วไป     

▪ ปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  
และสุขภาพต่อเด็กและสตร ี

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I4 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อผู ้ถูกกล่าวหาหรือ
ผู ้ต้องหาโดยปราศจากการข่มขู ่ ทำร้ายร่างกาย 
เป็นต้น มากน้อยระดับใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I5 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการรับสินบนหรือเป็นผู้ส่งเสริมหรือเป็นผู้กระทำ
ผิดกฎหมายเสียเอง เช่น การเร ียกค่าคุ ้มครอง 
การค้ายาเสพติด การจัดให้มีการพนัน การเปิดสถาน
บริการโดยไม่ไดร้ับอนุญาต เป็นต้น มากน้อยระดับใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I6 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช้ดุลยพินิจหรือแนะนำหว่านล้อมเพื ่อไม่รับ 
คำร้องทุกข์จากประชาชน โดยใช้วิธีสอบปากคำแทน
หรือเก็บเรื่อง (ดำคดี) มากน้อยระดับใด 

    

 

 
 

I7 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือไม่ 
▪ เงิน     
▪ ทรัพย์สิน     
▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 

เป็นต้น 
  

I8 ท่านรับรู ้เกี ่ยวกับงบประมาณของสถานีตำรวจ 
ที่ท่านปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด     

▪ จำนวนงบประมาณที ่ได ้ร ับการจัดสรรและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

    

▪ การใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์     
 

I9 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/
การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด 

    

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้     
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 

 
 

    

I10 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา 
ค่าใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนฯ ค่าเดินทาง หรือ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 

    

I11 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีกระบวนการและ
มอบหมายผู ้ร ับผิดชอบที ่ช ัดเจนในการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการเก็บรักษาเงินที่อยู่  
ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ เช ่น เง ินค่า
ประกันตัวผู ้ต ้องหา เงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว 
เงินค่าปรับ มากน้อยระดับใด 

    

  
 

 
 

    

I12 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช ้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ เพ ื ่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน มากน้อยระดับใด 

    

 

 
 

    

I13 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช ้อำนาจหน้าที ่ โดยย ึดหลักกฎหมายด ้วย 
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม  
มากน้อยระดับใด 

    

 

I14 ท่านถูกผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือข้ามสายงาน 
ใช้ให้ทำธุระส่วนตัว มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 

    

I11 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีกระบวนการและ
มอบหมายผู ้ร ับผิดชอบที ่ช ัดเจนในการตรวจสอบ 
การใช้จ่ายงบประมาณ หรือการเก็บรักษาเงินที่อยู่  
ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ เช ่น เง ินค่า
ประกันตัวผู ้ต ้องหา เงินค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว 
เงินค่าปรับ มากน้อยระดับใด 

    

  
 

 
 

    

I12 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช ้อำนาจและตำแหน่งหน้าที ่ เพ ื ่อแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน มากน้อยระดับใด 

    

 

 
 

    

I13 เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน  
มีการใช ้อำนาจหน้าที ่ โดยย ึดหลักกฎหมายด ้วย 
ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเป็นธรรม  
มากน้อยระดับใด 

    

 

I14 ท่านถูกผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือข้ามสายงาน 
ใช้ให้ทำธุระส่วนตัว มากน้อยระดับใด 

    

 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ท่านถูกผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือข้ามสายงาน 
สั่งการให้ทำในสิ่งที่ผิดระเบียบหรือกฎหมาย หรือมี
ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยระดับใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I16 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีระบบการบริหาร
กำลังพล ดังต่อไปนี ้มากน้อยระดับใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

▪ การประเมินผลบุคลากรและการให้คุณให้โทษ 
ที่ชัดเจน  

    

▪ นำไปสู ่การปฏิบ ัต ิได ้จร ิงเป ็นท ี ่ยอมร ับของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I17 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

▪ เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน  
ด้วยความชอบธรรม  

    

▪ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้องให้ได้รับความดี
ความชอบเป็นพิเศษ หรือ มีการซื้อขายตำแหน่ง 

    

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยส์ินของราชการ  จำนวน 3 ข้อ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด 

I18 ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจ 
ที่ท่านปฏิบัติงานมีการนำรถหรือทรัพย์สินของราชการ
หรือของกลางในคดีไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

I19 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการวางระบบ
ดังต่อไปนี้ เช่น การจัดเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของ
กลางในคดี หรือทรัพย์สินสิ่งของจากการรับบริจาค 
มากน้อยระดับใด 

    

▪ การจัดเก็บรักษาเงิน หรือทรัพย์สินของกลางในคดี 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือการไม่นำเข้าระบบ 

    

▪ การจัดเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ได้จากการรับบริจาค     
 

I20 กรณีที่ต้องมีการขอยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน
ของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยระดับใด 

    

 
 

I21 หัวหน ้าสถาน ีตำรวจที ่ท ่านปฏ ิบ ัต ิงานอยู่  
เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ไม่ลุแก่อำนาจ มากน้อย
ระดับใด 

    

 

I22 ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในสถานีตำรวจที่ท่าน
ปฏิบัติงาน มีการดำเนินการทางวินัย และคดีความ
ตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที ่ที ่มีการใช้อำนาจในทาง 
ที่ผิด มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

I19 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการวางระบบ
ดังต่อไปนี้ เช่น การจัดเก็บรักษาเงิน ทรัพย์สินของ
กลางในคดี หรือทรัพย์สินสิ่งของจากการรับบริจาค 
มากน้อยระดับใด 

    

▪ การจัดเก็บรักษาเงิน หรือทรัพย์สินของกลางในคดี 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือการไม่นำเข้าระบบ 

    

▪ การจัดเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ได้จากการรับบริจาค     
 

I20 กรณีที่ต้องมีการขอยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน
ของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยระดับใด 

    

 
 

I21 หัวหน ้าสถาน ีตำรวจที ่ท ่านปฏ ิบ ัต ิงานอยู่  
เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ไม่ลุแก่อำนาจ มากน้อย
ระดับใด 

    

 

I22 ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในสถานีตำรวจที่ท่าน
ปฏิบัติงาน มีการดำเนินการทางวินัย และคดีความ
ตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที ่ที ่มีการใช้อำนาจในทาง 
ที่ผิด มากน้อยระดับใด 

    

 
 

I23 สถานีตำรวจที ่ท่านปฏิบัติงาน มีนโยบาย กฎ 
ระเบียบ และมาตรการควบคุมเจ้าหน้าที ่ตำรวจ 
เพื่อลดโอกาสหรือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต มากน้อย
ระดับใด 

    

 

I24 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ ผู้บังคับบัญชา กำชับ สั่งการ เฝ้าระวัง ป้องกันการทุจริตในแต่ละสายงาน                        
▪ แต่ละสายงานมีแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน   
▪ มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

 

I25 สถานีตำรวจที่ท่านปฏิบัติงาน ประสบความสำเร็จ
ในการยับยั้งการทุจริตได้ มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ : หากหน่วยงานไม่มีการทุจริตใหต้อบ “มากท่ีสุด” 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อสถานีตำรวจ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส 
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

1. อายุ  ปี 

2. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มใด 
  หัวหน้าสถานีตำรวจ  
  หัวหน้าสายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน)   
  เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

3. กรุณาระบุเพศของท่าน 
    ชาย    หญิง    อ่ืน ๆ 

4. ท่านทำงานให้กับสถานีตำรวจของท่านมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 
 ต่ำกว่า 5 ปี 
 5 – 10 ปี 
 11 – 20 ปี 
 มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

1. อายุ  ปี 

2. ท่านเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มใด 
  หัวหน้าสถานีตำรวจ  
  หัวหน้าสายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน)   
  เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

3. กรุณาระบุเพศของท่าน 
    ชาย    หญิง    อ่ืน ๆ 

4. ท่านทำงานให้กับสถานีตำรวจของท่านมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 
 ต่ำกว่า 5 ปี 
 5 – 10 ปี 
 11 – 20 ปี 
 มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 

  

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

 
 
 
 
 

แบบวัดการรบัรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ของสถานีตำรวจ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

............................................................. 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซึ ่งได้รับการออกแบบ 
เพื่อว ัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมิ นจะ 
แสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติ  
ในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

เพื ่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู ้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างอิสระ และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้  
เป็นความลับอย่างดีที ่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื ่อการใด ๆ ทั ้งสิ ้น โดยการนำเสนอ  
ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั ้น ไม่ม ีการวิเคราะห์หรือรายงาน  
เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี ้

คำชี้แจง  
 1. เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ผ่านระบบ POLICEITA แล้ว ยินยอมที ่จะเข้า
ระบบโดยการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำ  
   ยินยอม    ไม่ยินยอม 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเชื่อมโยงและจะไม่ถูกเก็บและประมวลในฐานข้อมูลในระบบ POLICEITA 
และคำตอบในแบบวัดการรับรู้ จะถูกนำไปวิเคราะห์ผลการประเมินและให้ข้อสังเกตในการพัฒนาคุณธรรม 
และความโปร่งใสของสถานีตำรวจในภาพรวมเท่านั้น ไม่มกีารแสดงผลการตอบเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

2. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)  แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

3. โปรดใส่เครื ่องหมาย ✓ ลงในช่องที ่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์  
ของท่านที ่มีต่อการติดต่อหรือการขอรับบริการจากสถานีตำรวจ ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2566  
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565) ซึ ่งผู ้ตอบแบบวัดการรับรู ้ต ้องตอบคำถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบจะคิด 
ค่าคะแนนเป็น 0 

ท่านเคยรับบริการหรือมาติดต่อสถานีตำรวจแห่งนี้หรือไม่ 
  ไม่เคย   เคย 1 ครั้ง    เคย มากกว่า 1 ครั้ง   เคย เป็นประจำ 

ท่านติดต่อกับสถานีตำรวจแห่งนี้ ในสถานะใด 
 บุคคลทั่วไป   หน่วยงานของรัฐ   องค์กรธุรกิจ    อ่ืน ๆ 

ท่านติดต่อกับสายงานใดในสถานีตำรวจ 

  งานสืบสวน 
  งานสอบสวน 
  งานป้องกันปราบปราม 
  งานจราจร 
  งานอำนวยการ 
  งานอ่ืน ๆ ……………………………………………………… 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ทราบให้เลือก “งานอื่น ๆ” 
 
ท่านเป็นผู้รับบริการที่มีภูมิลำเนาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ  หรือไม่ 

  ใช่ 
  ไม่ใช่/มาจากพ้ืนที่อ่ืน 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

2. แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)  แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

3. โปรดใส่เครื ่องหมาย ✓ ลงในช่องที ่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้ประสบการณ์  
ของท่านที ่มีต่อการติดต่อหรือการขอรับบริการจากสถานีตำรวจ ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2566  
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565) ซึ ่งผู ้ตอบแบบวัดการรับรู ้ต ้องตอบคำถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบจะคิด 
ค่าคะแนนเป็น 0 

ท่านเคยรับบริการหรือมาติดต่อสถานีตำรวจแห่งนี้หรือไม่ 
  ไม่เคย   เคย 1 ครั้ง    เคย มากกว่า 1 ครั้ง   เคย เป็นประจำ 

ท่านติดต่อกับสถานีตำรวจแห่งนี้ ในสถานะใด 
 บุคคลทั่วไป   หน่วยงานของรัฐ   องค์กรธุรกิจ    อ่ืน ๆ 

ท่านติดต่อกับสายงานใดในสถานีตำรวจ 

  งานสืบสวน 
  งานสอบสวน 
  งานป้องกันปราบปราม 
  งานจราจร 
  งานอำนวยการ 
  งานอ่ืน ๆ ……………………………………………………… 

หมายเหตุ: หากท่านไม่ทราบให้เลือก “งานอื่น ๆ” 
 
ท่านเป็นผู้รับบริการที่มีภูมิลำเนาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ  หรือไม่ 

  ใช่ 
  ไม่ใช่/มาจากพ้ืนที่อ่ืน 
 

 
 

 
 

E1 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ  
มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการ ตามประเด็นดังต่อไปนี้  
มากน้อยระดับใด 

▪ มีความเต็มใจในการให้บริการ     
▪ มีการชี้แจงขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน     
▪ ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด     

 

E2 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ  
มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อ 
คนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยระดับใด 

    

 

E3 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ครบถ้วน ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล มากน้อยระดับใด  

    

 

E4 เมื่อท่านติดตามงานหรือเรื่องที่เคยขอรับบริการ 
ท ่ านได ้ ร ั บความสะดวกจากเจ ้ าหน ้ าท ี ่ ตำรวจ 
ในการให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนหรือมีกำหนดการ
จะแล้วเสร็จ มากน้อยระดับใด 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

E5 การมาใช้บริการในสถานีตำรวจครั้งนี้ ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอสิ่งเหลา่นี้
เพ่ืออำนวยความสะดวก หรือแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือไม ่
▪ เงิน ของขวัญ ของรางวัล   
▪ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน   
▪ อ่ืน ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้   

 

E6 การมาใช้บริการในสถานีตำรวจครั ้งนี ้  ท่านถูกเจ ้าหน้าที ่ตำรวจกระทำ 
การดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ กลั่นแกล้งโดยสร้างพยานหลักฐานเท็จ   
▪ ประวิงเวลาในการทำคดี   
▪ ทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ให้หวาดกลัว    
▪ เอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล จนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
   ในการดำเนินคดี 

  

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ทราบให้ตอบว่า “ไม่มี” 

 

E7 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ 
มีพฤติการณ์เป็นคนกลางเสียเองหรือใช้ผู้อื่นเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชน์ ในการไกล่เกลี่ยหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู ้กระทำผิด เพื่อช่วยเหลือทางคดี 
เช่น การทำสำนวนให้อ่อน การไม่สั่งฟ้องคดี มากน้อย
ระดับใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่ทราบให้ตอบว่า “น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย” 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

E5 การมาใช้บริการในสถานีตำรวจครั้งนี้ ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจร้องขอสิ่งเหลา่นี้
เพ่ืออำนวยความสะดวก หรือแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือไม ่
▪ เงิน ของขวัญ ของรางวัล   
▪ วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน   
▪ อ่ืน ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้   

 

E6 การมาใช้บริการในสถานีตำรวจครั ้งนี ้  ท่านถูกเจ ้าหน้าที ่ตำรวจกระทำ 
การดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ กลั่นแกล้งโดยสร้างพยานหลักฐานเท็จ   
▪ ประวิงเวลาในการทำคดี   
▪ ทำร้ายร่างกาย หรือข่มขู่ให้หวาดกลัว    
▪ เอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล จนทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
   ในการดำเนินคดี 

  

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ทราบให้ตอบว่า “ไม่มี” 

 

E7 เจ้าหน้าที ่ตำรวจในสถานีตำรวจที ่ท่านติดต่อ 
มีพฤติการณ์เป็นคนกลางเสียเองหรือใช้ผู้อื่นเรียกรับ
เงินหรือผลประโยชน์ ในการไกล่เกลี่ยหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู ้กระทำผิด เพื่อช่วยเหลือทางคดี 
เช่น การทำสำนวนให้อ่อน การไม่สั่งฟ้องคดี มากน้อย
ระดับใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่ทราบให้ตอบว่า “น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย” 

 

 

 

 
 

E8 การเผยแพร่ข้อมูลของสถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยระดับใด 
▪ คู ่ม ือประชาชนในการขอร ับบร ิการท ี ่ เผยแพร่  
   เข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย มากน้อยระดับใด 

    

▪ ข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่ต้องจัดเตรียมในการขอรับ   
   บริการต่าง ๆ มีความชัดเจน มากน้อยระดับใด 

    

 

E9 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม ่
▪ มีการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัยและโปร่งใส   
▪ เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์   

 
 

E10 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางออนไลน์ 

หรือช่องทางอ่ืนใด 
  

▪ มีช่องทางออนไลน์สำหรับรับฟังคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานหรือการให้บริการ 

  

  

E11 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อในภาพรวมมีการปรับปรุง 
การให้บริการประชาชนที่ลดอุปสรรค ลดความยุ่งยาก 
ในการขอรับบริการจากเดิม มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ: หากเป็นการติดต่อครัง้แรก ให้พิจารณาจากความคาดหวังของท่าน 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

E12 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับแจ้งความ
ออนไลน์ หรือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ หรือไม่ 

  

 
 

E13 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการพัฒนาปรับปรุง 
การให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
การจัดสายตรวจ/ตั้งจุดสกัด การใช้เทคโนโลยีกล้อง 
CCTV การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 
เป็นต้น มากน้อยระดับใด 

    

 

E14 สถาน ีตำรวจท ี ่ท ่านต ิดต ่อ เป ิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงาน หรือการให้  
บริการให้ดีขึ้น มากน้อยระดับใด 

    

 

E15 จากประสบการณ์ของท่านในการใช้บริการที่ผ่านมา  
สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ให้มีความโปร่งใส มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

E12 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของสถานีตำรวจ เช่น การให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ การรับแจ้งความ
ออนไลน์ หรือการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ หรือไม่ 

  

 
 

E13 สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการพัฒนาปรับปรุง 
การให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น 
การจัดสายตรวจ/ตั้งจุดสกัด การใช้เทคโนโลยีกล้อง 
CCTV การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม 
เป็นต้น มากน้อยระดับใด 

    

 

E14 สถาน ีตำรวจท ี ่ท ่านต ิดต ่อ เป ิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไป 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงาน หรือการให้  
บริการให้ดีขึ้น มากน้อยระดับใด 

    

 

E15 จากประสบการณ์ของท่านในการใช้บริการที่ผ่านมา  
สถานีตำรวจที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ให้มีความโปร่งใส มากน้อยระดับใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ 

  

 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อสถานีตำรวจ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส 
และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน 
             
             
             
            
             
             
 

1. อายุ  ปี 

2. เพศ 
    ชาย    หญิง    อ่ืน ๆ 

3. อาชีพ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 เกษตรกร 
 อาชีพอิสระ 
 รับจ้างทั่วไป 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 

 
………………………………………………………………… 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เป็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ 
สถานีตำรวจ ภายใต้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน 
การทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คำอธิบาย : เป็นตัวช ี ้ว ัดที ่ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการเผยแพร่ข ้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
สถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 
การให้บริการ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของสถานีตำรวจ 

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 
ประเด็นสำรวจ: ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (22 ข้อ) ดังต่อไปนี้ 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
 

 
………………………………………………………………… 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เป็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ 
สถานีตำรวจ ภายใต้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน 
การทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คำอธิบาย : เป็นตัวช ี ้ว ัดที ่ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการเผยแพร่ข ้อมูลบนเว็บไซต์ของ 
สถานีตำรวจให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน 
การให้บริการ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ 
5) การส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดำเนินงานของสถานีตำรวจ 

แหล่งข้อมูล: เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 
ประเด็นสำรวจ: ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (22 ข้อ) ดังต่อไปนี้ 

 

 

 
 

 

▪ 

O1 
 

โครงสร้าง อัตรากำลัง 
และข้อมูลผู้บริหาร 

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตำรวจ 
(Organization Charts) ที ่ แสดงถ ึงการแบ ่งสายงานต่างๆ
ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ)  

หมายเหตุ : เพื่อให้ประชาชนทราบว่าในแต่ละสายงานประกอบดว้ย
ลักษณะงานใด โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละสายงาน 
ตามการมอบหมายงานของหัวหน้าสถานีตำรวจ และการออกคำสั่ง  
แบ่งงานภายใน 
• อัตรากำลังของสถานีตำรวจ ระบุข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565  
• แสดงรายนามของผู้บริหารสถานีตำรวจ ได้แก่ หัวหน้าสถานี

ตำรวจ และหัวหน้าแต่ละสายงานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปนี้ 

- ยศ - ชื่อ - นามสกุล 
- ตำแหน่ง 
- รูปถ่าย 
- ช่องทางการติดต่อ ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง 
หมายเหตุ : 1) ต้องทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

ทุกครั้ง พร้อมระบุวันที่ปรับปรุงข้อมูลด้วย 
2) ในกรณีท่ียังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ให้ใส่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
3) ตัวอย่างแบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
กับบริบทของหน่วยงาน 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
ตัวอย่างโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปรับให้สอดคล้องตามรูปแบบสถานีตำรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อัตรากำลัง ช้ันสัญญาบัตร  สถานีตำรวจ........................................... 
(ข้อมูล ณ..................) 

ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราอนุญาต คนครอง ปฏิบัติงานจริง 
    
    
    
    
    

รวม    

 
 

 

 

 

ข้อมูลอัตรากำลงัสถานีตำรวจ................. 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถานีตำรวจ........ 

หัวหน้าสถานีตำรวจ  

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

 
ตัวอย่างโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการปรับให้สอดคล้องตามรูปแบบสถานีตำรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

อัตรากำลัง ชั้นสัญญาบัตร  สถานีตำรวจ........................................... 
(ข้อมูล ณ..................) 

ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราอนุญาต คนครอง ปฏิบัติงานจริง 
    
    
    
    
    

รวม    

 
 

 

 

 

ข้อมูลอัตรากำลงัสถานีตำรวจ................. 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถานีตำรวจ........ 

หัวหน้าสถานีตำรวจ  

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

รองหัวหน้าสถานีตำรวจ 
ด้าน................... 

หัวหน้างาน หัวหน้างาน หัวหน้างาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรากำลัง ช้ันประทวน  สถานีตำรวจ........................................... 
(ข้อมูล ณ .................) 

ตำแหน่ง ชั้นยศ อัตราอนุญาต คนครอง ปฏิบัติงานจริง 
    
    
    

รวม    

O2 อำนาจหน้าที่และ 
พ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
นโยบายผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ และ
ยุทธศาสตร์สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 20 ปี 

อำนาจหน้าที่ 
• ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานีตำรวจ และ

บทบาทภารกิจความรับผิดชอบของแต่ละสายงานภายในสถานี
ตำรวจ 

พื้นที่รับผิดชอบ 
• ข้อมูลพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ เขต/ตำบล/จำนวนประชากร  

ระบุ/เดือน/ปี ที่จัดทำข้อมูล 
นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
• นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มอบนโยบายการบริหาร

ราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกำหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ผู้บริหารสถานีตำรวจ ........ 

ภาพถา่ย 
 ชื่อ.......สกุล............  

ตำแหน่ง หวัหน้าสถานีตำรวจ         โทร........... 

ภาพถา่ย 
 ชื่อ.......สกุล…………… 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ    โทร........... 

ภาพถา่ย 
 ชื่อ.......สกุล…………… 

ตำแหน่ง รองหัวหน้าสถานีตำรวจ    โทร........... 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
  ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี 

• ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • ข้อมูลกฎหมายที่มีการบังคับใช้ของสถานีตำรวจ โดยมีการจัดเป็น

หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา 
หมายเหตุ: กรณีมีกฎหมายที่บังคับใช้เป็นจำนวนมาก ควรมี
กฎหมายที่ประชาชนต้องรู้/ควรรู้ เปิดเผยก่อน 

O4 ข้อมูลคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม 
การบริหารงานตำรวจ 
(กต.ตร.) ของสถานี
ตำรวจ 

• ข ้อม ูล บทบาท อำนาจหน ้าท ี ่  คณะกรรมการตรวจสอบ 
และติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ 
รายชื่อ และภาพถ่ายประกอบ 

• ภาคส่วนประชาชนที ่มาจากการคัดเลือกให้เปิดเผยประวัติ  
โดยย่อ  

• แสดงผลการดำเนินงานของ กต.ตร. สถานีตำรวจ ที่ผ่านมาใน
รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

▪ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ Q&A 
และช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ข้อมูลการติดต่อ 
• ช่องทางการติดต่อกลาง อย่างน้อยประกอบด้วย 

- ชื่อหน่วยงาน 
- ที่อยู่  
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- แผนที่ตั้งสถานีตำรวจ 

หมายเหตุ : 1) ทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง 
 2) ต้องมีครบทุกองค์ประกอบ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
  ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี 

• ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • ข้อมูลกฎหมายที่มีการบังคับใช้ของสถานีตำรวจ โดยมีการจัดเป็น

หมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา 
หมายเหตุ: กรณีมีกฎหมายที่บังคับใช้เป็นจำนวนมาก ควรมี
กฎหมายที่ประชาชนต้องรู้/ควรรู้ เปิดเผยก่อน 

O4 ข้อมูลคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตาม 
การบริหารงานตำรวจ 
(กต.ตร.) ของสถานี
ตำรวจ 

• ข ้อม ูล บทบาท อำนาจหน ้าท ี ่  คณะกรรมการตรวจสอบ 
และติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ 
รายชื่อ และภาพถ่ายประกอบ 

• ภาคส่วนประชาชนที ่มาจากการคัดเลือกให้เปิดเผยประวัติ  
โดยย่อ  

• แสดงผลการดำเนินงานของ กต.ตร. สถานีตำรวจ ที่ผ่านมาใน
รอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

▪ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ Q&A 
และช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

ข้อมูลการติดต่อ 
• ช่องทางการติดต่อกลาง อย่างน้อยประกอบด้วย 

- ชื่อหน่วยงาน 
- ที่อยู่  
- หมายเลขโทรศัพท์ 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
- แผนที่ตั้งสถานีตำรวจ 

หมายเหตุ : 1) ทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้ง 
 2) ต้องมีครบทุกองค์ประกอบ 

 
 

 

 

 
 

   
  Q&A 

• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ 
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ
กับผู ้สอบถามได้ โดยมีล ักษณะเป็นการสื ่อสารได้สองทาง  
ทางหน้าเว ็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) เช ่น กล่องข้อความ 
ถาม-ตอบ หรืออื่น ๆ ที่สามารถสื่อสารได้สองทาง และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ 

• แสดงแนวทางการตอบกลับที่รวดเร็ว มีผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา  
ในการตอบกลับ ระบุไว้ในช่องทางนี้ด้วย 

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ

แสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือติชม เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือ
การให้บริการของสถานีตำรวจ 

O6 การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการดำเนินงาน 

• การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ
ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเร ิ ่มเผยแพร ่ต ั ้งแต่   
เดือนตุลาคม 2565 

• มีช่องทางการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ  
และสื ่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ Line เป็นต้น  
ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจได้ 

• มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ด้วย 

• มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัด EIT ของ
หน่วยงานผ่าน Link หรือ QR Code อย่างชัดเจน 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

▪ แผนการดำเนินงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O7 แผนปฏิบัติราชการ 
สถานีตำรวจประจำป ี 
และรายงานผล 
การปฏิบัติราชการ 
สถานีตำรวจประจำป ี

แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี 
• แสดงแผนปฏิบัต ิราชการสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 โดย 
- เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแผน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนนโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาต ิ
- มีรายการประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม สรุปสาระสำคัญ 
ของโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เป็นต้น  
- มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมและสอดรับกับนโยบายสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และแผนการปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติประจำปีที่จัดทำ ตามยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) รวมถึงมีแผนตามข้อสั ่งการที ่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายระดับกองบังคับการ และ
กองบัญชาการที่สังกัด ประกอบด้วย 

1) แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
2) แผนป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนัน และอบายมุข 
3) แผนป้องกันการค้ามนุษย ์
4) แผนป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

• เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรปูแบบ Structured data ทีเ่ครื่อง
สามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก ่ ขอ้มูลในรูปแบบไฟล์ Excel 
หรือไฟล์ Word 

รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี 
• รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจ รอบ 6 เดือนแรก หรือ2 

ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• รายงานผล ฯลฯ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผน หรือ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที ่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

90 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

▪ แผนการดำเนินงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O7 แผนปฏิบัติราชการ 
สถานีตำรวจประจำป ี 
และรายงานผล 
การปฏิบัติราชการ 
สถานีตำรวจประจำป ี

แผนปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี 
• แสดงแผนปฏิบัต ิราชการสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 โดย 
- เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแผน
ระดับต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนนโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาต ิ
- มีรายการประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม สรุปสาระสำคัญ 
ของโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เป็นต้น  
- มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมและสอดรับกับนโยบายสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และแผนการปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติประจำปีที่จัดทำ ตามยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) รวมถึงมีแผนตามข้อสั ่งการที ่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายระดับกองบังคับการ และ
กองบัญชาการที่สังกัด ประกอบด้วย 

1) แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  
2) แผนป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนัน และอบายมุข 
3) แผนป้องกันการค้ามนุษย ์
4) แผนป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

• เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรปูแบบ Structured data ทีเ่ครื่อง
สามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก ่ ขอ้มูลในรูปแบบไฟล์ Excel 
หรือไฟล์ Word 

รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี 
• รายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจ รอบ 6 เดือนแรก หรือ2 

ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
• รายงานผล ฯลฯ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามแผน หรือ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที ่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  • เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่

เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word 

▪ การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O8 คู่มือการปฏิบัติงาน
สำหรับเจ้าหน้าที ่

• ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของแต่
ละสายงาน (งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งาน
สืบสวน และงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด  

 

ลักษณะของคู่มือการปฏิบัติงานที่ดี มีดังนี้ 
• กระชับ ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 
• เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและฝึกอบรม 
• เหมาะสมกับองค์กรและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 
• มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 
• มีความเป็นปัจจุบัน (Update)  ไม่ล้าสมัย 
• แสดงหน่วยงานที่จัดทำ วันที่บังคับใช้ 
• มีตัวอย่างประกอบ 

 

▪ การให้บริการ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O9 คู่มือการให้บรกิาร
ประชาชน 

• แสดงคู่มือฉบบัประชาชนในการขอรับบริการกับสถานีตำรวจ  
• เป็นคู ่มือที ่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที ่ ชุมชน ที ่อยู ่ในความ

รับผิดชอบ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน
การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ โดยแยกตามหมวดหมู่ของงานบริการแต่ละสายงาน 
(งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน 
และงานสอบสวน) 

 

 

 

 

91

 
 

▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

O10 E–Service • แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดย
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้าน
ต่าง ๆ ของสถานีตำรวจ ได้แก่ ระบบแจ้งความ Online ระบบ
เสียค่าปรับ Online หรือระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น 

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานีตำรวจ 

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ในเชิงสถิติ 

• ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตามภารกิจหลักในเชิง
สถิต ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน
ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่    

1) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดี 
2) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั ้งจุดตรวจ  

จุดสกัด 
• การเก็บสถิติอาจจัดเก็บเป็นรายเดือนของปีที่ทำการประเมิน 

และเก็บเป็นฐานข้อมูลสะสมเป็นรายปีของสถานีตำรวจ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน หรือให้ผู้สนใจสามารถ
นำไปศึกษา วิจัยใช้ประโยชน์ต่อได้ 

• เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data 
ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word 

 
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถติิด้านคดี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานีตำรวจ................................. 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2566  
ผลการดำเนินงาน จำแนกตามประเภทคดี  

ที่ 
คดี 
ด/ป 

ต.ค.
2565 

พ.ย.
2565 

ธ.ค.
2565 

ม.ค.
2566 

ก.พ.
2566 

มี.ค.
2566 

เม.ย.
2566 

พ.ค.
2566 

มิ.ย.
2566 

ก.ค.
2566 

ส.ค.
2566 

ก.ย.
2566 รวม 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

O10 E–Service • แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดย
เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้าน
ต่าง ๆ ของสถานีตำรวจ ได้แก่ ระบบแจ้งความ Online ระบบ
เสียค่าปรับ Online หรือระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ เป็นต้น 

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานีตำรวจ 

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงาน 
ในเชิงสถิติ 

• ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ตามภารกิจหลักในเชิง
สถิต ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน
ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่    

1) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดี 
2) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั ้งจุดตรวจ  

จุดสกัด 
• การเก็บสถิติอาจจัดเก็บเป็นรายเดือนของปีที่ทำการประเมิน 

และเก็บเป็นฐานข้อมูลสะสมเป็นรายปีของสถานีตำรวจ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน หรือให้ผู้สนใจสามารถ
นำไปศึกษา วิจัยใช้ประโยชน์ต่อได้ 

• เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data 
ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word 

 
ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถติิด้านคดี 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานีตำรวจ................................. 
ข้อมูล ณ มีนาคม 2566  
ผลการดำเนินงาน จำแนกตามประเภทคดี  

ที่ 
คดี 
ด/ป 

ต.ค.
2565 

พ.ย.
2565 

ธ.ค.
2565 

ม.ค.
2566 

ก.พ.
2566 

มี.ค.
2566 

เม.ย.
2566 

พ.ค.
2566 

มิ.ย.
2566 

ก.ค.
2566 

ส.ค.
2566 

ก.ย.
2566 รวม 

               
               
               
                

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

93 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ประเภทคดีที่ต้องแสดง อย่างน้อย 12 ประเภท ได้แก ่

1. ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา                         8. คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ 
2. ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา                         9. คดจีราจร 
3. ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 10. คดีละเมิดลิขสิทธ ิ
4. ข่มขืนกระทำชำเรา                         11. คดฉี้อโกง 
5. คดีชิงทรัพย ์                         12. คดียาเสพติด 
6. คดีลักทรัพย ์                         13. อื่นๆ (ระบุ) 
7. คดียักยอกทรัพย ์
 

ข้อมูลผลการดำเนนิงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถานีตำรวจ...................................... 

ผลการดำเนินการในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  
ข้อมูล ณ........................................... 

เดือน/ป ี จำนวนตั้งจุด 
จำนวน 

การเรียกตรวจ 
(ราย) 

พบกระทำ
ความผิด (ราย) 

จำนวนออกใบสัง่
เปรียบเทียบปรับ

(ราย) 

ไม่พบ 
การกระทำผิด 

(ราย) 

ว่ากล่าว
ตักเตือน (ราย) 

       
       
       
       

รวม       
 

▪ การใช้อำนาจและตำแหนง่หน้าที ่

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O12 แนวปฏิบัติในการจับ 

หรือค้น 
• แสดงแนวปฏิบัติในการจับหรือค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้อำนาจ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจัดทำ 
แนวปฏิบัติการจับโดยมีหมายจับหรือค้น และไม่มีหมายจับ
หรือค้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย
หรือไม่ หากประชาชนหรือบุคคลใกล้ชิดถูกจับหรือตรวจค้น 
เพื่อป้องกันความปลอดภัยหรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น
หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการตามแนวปฏิบัตฯิ 

• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O13 มาตรการป้องกัน 

การแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจ 

• แสดงมาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในการดําเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
คดี เพื่อให้การดำเนินคดีมีความยุติธรรม ทำให้ประชาชนมี
ความมั ่นใจในกระบวนการยุติธรรม และเป็นการคุ ้มครอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ 

O14 แนวปฏิบัติ 
ในการใช้ดุลยพินิจ 
ไม่รับคำร้องทุกข ์
ในคดีอาญา 

• แสดงแนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา
ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงหลักการหรือเหตุผลในการปฏิเสธ 
ไม่รับเป็นคำร้องทุกข์ในคดีอาญา โดยเลี่ยงเป็นการลงบันทึก
ประจำวันแทน ทำให้เสียสิทธิในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด 

• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย 
O15 แนวปฏิบัติ 

ในการสอบปากคำ 
ของพนักงานสอบสวน 
 

• แสดงแนวปฏิบ ัต ิในการสอบปากคำในการสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้
เจ ้าหน ้าท ี ่ตำรวจใช ้ เป ็นแนวปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานการ
ดำเนินงาน โดยไม่ต้องลงรายละเอียดเชิงลึกถึงเทคนิคพิเศษท่ี
อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบปากคำ 

• แนวปฏิบัติ ได้แก่ การสอบปากคำบุคคลที ่ต้องสงสัย หรือกรณี 
มีผู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไว้ที่สถานีตำรวจ การสอบปากคำในฐานะ
พยานโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา การสอบปากคำผู้ต้องหา เป็นต้น 

• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย 
O16 สิทธิของผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมและ
สิทธิผู้ต้องหา 
 

• ข้อมูลสิทธิของผู ้เสียหายหรือเหยื ่ออาชญากรรม และสิทธิ
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมในการอำนวยความยุติธรรม ได้แก่ 
- สิทธิการได้รับการเยียวยาจากรัฐตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู ้เส ียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ ่าย 
แก่จําเลยในคดีอาญา  

- สิทธิการขอรับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี  
การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย และการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน จากกองทุนยุติธรรม 

- สิทธิของผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ในคดีอาญาช้ันสอบสวน 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O13 มาตรการป้องกัน 

การแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจ 

• แสดงมาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ในการดําเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน
คดี เพื่อให้การดำเนินคดีมีความยุติธรรม ทำให้ประชาชนมี
ความมั ่นใจในกระบวนการยุติธรรม และเป็นการคุ ้มครอง
เจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ 

O14 แนวปฏิบัติ 
ในการใช้ดุลยพินิจ 
ไม่รับคำร้องทุกข ์
ในคดีอาญา 

• แสดงแนวปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา
ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพื่อให้ประชาชนทราบถึงหลักการหรือเหตุผลในการปฏิเสธ 
ไม่รับเป็นคำร้องทุกข์ในคดีอาญา โดยเลี่ยงเป็นการลงบันทึก
ประจำวันแทน ทำให้เสียสิทธิในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด 

• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย 
O15 แนวปฏิบัติ 

ในการสอบปากคำ 
ของพนักงานสอบสวน 
 

• แสดงแนวปฏิบ ัต ิในการสอบปากคำในการสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้
เจ ้าหน ้าท ี ่ตำรวจใช ้ เป ็นแนวปฏิบ ัต ิตามมาตรฐานการ
ดำเนินงาน โดยไม่ต้องลงรายละเอียดเชิงลึกถึงเทคนิคพิเศษที่
อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบปากคำ 

• แนวปฏิบัติ ได้แก่ การสอบปากคำบุคคลที ่ต้องสงสัย หรือกรณี 
มผีู้มาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษไว้ที่สถานีตำรวจ การสอบปากคำในฐานะ
พยานโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา การสอบปากคำผู้ต้องหา เป็นต้น 

• แนวปฏิบัติ ควรจัดทำในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย 
O16 สิทธิของผู้เสียหายหรือ

เหยื่ออาชญากรรมและ
สิทธิผู้ต้องหา 
 

• ข้อมูลสิทธิของผู ้เสียหายหรือเหยื ่ออาชญากรรม และสิทธิ
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมในการอำนวยความยุติธรรม ได้แก ่
- สิทธิการได้รับการเยียวยาจากรัฐตามพระราชบัญญัติ

ค่าตอบแทนผู ้เส ียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ ่าย 
แก่จําเลยในคดีอาญา  

- สิทธิการขอรับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี  
การปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย และการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน จากกองทุนยุติธรรม 

- สิทธิของผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ในคดีอาญาช้ันสอบสวน 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

 
▪ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีและรายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำป ี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณสถานีตำรวจประจำปี 
• แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จำแนกตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
• รายงานผลการใช ้ จ ่ ายงบประมาณ รอบ 6 เด ื อนแรก  

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 ) 

• มีการรายงานต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ 
• ข้อมูลการจัดทำรายงาน ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม

เป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค  
• เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data 

ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก ่ข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์ Excel 

 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจ................... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่.........  

ข้อมูล ณ............................. 

ท่ี 
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ 

งบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ สตช. 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน อปท. อ่ืนๆ 

          
          
          
          
รวม          

 
 
 
 

95

 
 

▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานตีำรวจ................... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสท่ี......... 

ข้อมูล ณ ......................... 

ท่ี 
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ 

จ่ายจริง/แหล่งท่ีจัดสรร/สนับสนุน 
ผลการ

ดำเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค สตช. 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน อปท. อื่นๆ 

          
          
          
          
          
          
          
รวม          

 
สรุปภาพรวมผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
ประมาณการงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    
    
    
    
    
    
 
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานตีำรวจ................... 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสท่ี......... 

ข้อมูล ณ ......................... 

ท่ี 
ชื่อ

โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ 

จ่ายจริง/แหล่งท่ีจัดสรร/สนับสนุน 
ผลการ

ดำเนินการ 
ปัญหา/
อุปสรรค สตช. 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคเอกชน อปท. อื่นๆ 

          
          
          
          
          
          
          
รวม          

 
สรุปภาพรวมผลการใชจ้่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 
ประมาณการงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายจริง คิดเป็นร้อยละ เป็นไปตามเป้าหมาย/ 

ต่ำกว่าเป้าหมาย 

    
    
    
    
    
    
 
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
........................................................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

O18 ข้อมูลเงินกองทุน 
เพื่อการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา 

• ข้อมูลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสอบคดีอาญาที่สถานี
ตำรวจได้รับการจัดสรรและการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ในรอบ  
6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

• เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data  
ที่เครื ่องสามารถอ่านได้ (Machine-readable) ได้แก่ ข้อมูล 
รูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word 

• ข้อมูลจัดทำตามตารางตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสม 

 
ข้อมูลเงินกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สถานีตำรวจ............................. 

 

  รายการ ไตรมาสที่1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย 

         

         

รวมเงิน         

รวมจำนวนคดี 
ที่ใช้เงินกองทุนฯ 

    

 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2566 
 
▪ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
O19 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
• ประกาศต่าง ๆ เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้าง ของสถานีตำรวจ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ได้แก่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

• ข้อมูลที่เผยแพร่ทุกรายการในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

50 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง       

รายเดือน  
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง (สขร.1) ประจำเดือน โดยมีขอมูล

รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง ไดแก งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อ

หรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปนตน 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง จำแนกขอมูลเปนรายเดือน เผยแพรเปน

ประจำทุกเดือน 

• ขอมูลทีเ่ปดเผย 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดใหระบุวา ไมมีการจัดซื้อจัดจาง 

• เป ดเผยทั ้งในร ูปแบบไฟล PDF และร ูปแบบ Structured data  

การนําทรัพยสินของราชการและของบริจาคไปใชเพ่ือที่เครื่องสามารถ

อานได (Machine-readable) ไดแก ขอมูล ประโยชนสวนตน โดย

อยางนอย ดังน้ี ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 
         แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ................... 

ชื่อสถานีตำรวจ................................ 

วันที่.........เดือน..................พ.ศ........... 
   

  
     

ลำดับ  
งานที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจาง  

วงเงนิที่

จัดซ้ือ 

หรือจัดจาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือ 

หรือจาง  

รายชื่อผู

เสนอราคา 

และราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

ที่ตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญา 

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ

หรือจาง 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 
  

O21 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนากำลังพล 

• สถานีตำรวจมีการประกาศหลักเกณฑ์การบร ิหารกำล ังพลและ 
การพัฒนากำลังพล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่  

- หลักเกณฑ์การโยกย้ายกำลังพล 
- หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล 
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

หมายเหตุ : สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ 

 

▪ 
   

O22 ช่องทางการแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
และข้อมูลเชิงสถิติ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจำปี 

• ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจ 

• ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของสถานีตำรวจ 

• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้แก่ จำนวนเรื่อง 
เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 

• เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

 

 

 

 

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

50 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร 

O20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง       

รายเดือน  
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง (สขร.1) ประจำเดือน โดยมีขอมูล

รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง ไดแก งานที่ซื้อหรือจาง วงเงินที่ซื้อ

หรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง เปนตน 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง จำแนกขอมูลเปนรายเดือน เผยแพรเปน

ประจำทุกเดือน 

• ขอมูลทีเ่ปดเผย 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนใดใหระบุวา ไมมีการจัดซื้อจัดจาง 

• เป ดเผยทั ้งในร ูปแบบไฟล PDF และร ูปแบบ Structured data  

การนําทรัพยสินของราชการและของบริจาคไปใชเพ่ือที่เครื่องสามารถ

อานได (Machine-readable) ไดแก ขอมูล ประโยชนสวนตน โดย

อยางนอย ดังน้ี ในรูปแบบไฟล Excel หรือไฟล Word 
         แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ................... 

ชื่อสถานีตำรวจ................................ 

วันที่.........เดือน..................พ.ศ........... 
   

  
     

ลำดับ  
งานที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจาง  

วงเงนิที่

จัดซ้ือ 

หรือจัดจาง 

(บาท) 

ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือ 

หรือจาง  

รายชื่อผู

เสนอราคา 

และราคาที่

เสนอ 

ผูไดรับการ

คัดเลือกและ

ราคา 

ที่ตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลที่

คัดเลือก 

โดยสรุป 

เลขที่และ

วันที่ของ

สัญญา 

หรือขอตกลง

ในการซ้ือ

หรือจาง 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
 

ตัวอย่างการจัดทำตารางข้อมูลสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....... 
สถานีตำรวจ .............................. 
ข้อมูล ณ..................................... 

 

เดือน/ป ี

ช่องทางที่ร้องเรยีน/จำนวนเรื่อง ยุติเรื่อง 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ รวม สถานี

ตำรวจ จเรตำรวจ 
หน่วยงาน
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

หน่วย
ตรวจสอบ 

วินัย อาญา แพ่ง 

          
          
          

รวม           

 
หมายเหตุ :  1) กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ ระบุว่า ไมม่ีเรื่องร้องเรียน 
     2) หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตู้ ปณ. 11111 ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น 
     3) หน่วยตรวจสอบ หมายถึง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น 
 

 

คำอธิบาย: เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนง
สุจริตของผู ้บริหาร การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ และ  
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คือ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานีตำรวจที ่จะป้องกันการทุจริต  
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

แหล่งข้อมูล:  เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 
ประเด็นสำรวจ:  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (8 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

  
 

ตัวอย่างการจัดทำตารางข้อมูลสามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม 
 

ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....... 
สถานีตำรวจ .............................. 
ข้อมูล ณ..................................... 

 

เดือน/ป ี

ช่องทางที่ร้องเรยีน/จำนวนเรื่อง ยุติเรื่อง 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ รวม สถานี

ตำรวจ จเรตำรวจ 
หน่วยงาน
รับเรื่อง
ร้องเรียน 

หน่วย
ตรวจสอบ 

วินัย อาญา แพ่ง 

          
          
          

รวม           

 
หมายเหตุ :  1) กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ ระบุว่า ไมม่ีเรื่องร้องเรียน 
     2) หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตู้ ปณ. 11111 ศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น 
     3) หน่วยตรวจสอบ หมายถึง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น 
 

 

คำอธิบาย: เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ
ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนง
สุจริตของผู ้บริหาร การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต ระบบการรักษาทรัพย์สินของราชการ และ  
2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คือ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
ซึ ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานีตำรวจที ่จะป้องกันการทุจริต  
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

แหล่งข้อมูล:  เว็บไซต์ของสถานีตำรวจ 
ประเด็นสำรวจ:  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (8 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  

 

 
 

▪ 
  

O23 ประกาศนโยบายต่อต้าน
การรับสินบน (Anti-
Bribery Policy) และ
นโยบายไม่รับของขวัญ 
และของกำนัลทุกชนิด  
(No Gift Policy)  
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

• ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery 
Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No 
Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของสถานี
ตำรวจคนปัจจุบัน และให้เผยแพร่ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ควบคู่กับฉบับภาษาไทย 

• เนื้อหาของนโยบาย ประกอบด้วย 
-  วัตถุประสงค์ 
-  ขอบเขตใช้บังคับกับใครบ้าง 
-  นิยามคำว่า สินบน หมายถึงอะไรบ้าง รวมถึงการรับ

ของขวัญ ของกำนัล (Gift) ค่าอำนวยความสะดวก เครื ่องแสดง 
ไมตรีจิต การรับบริจาค การรับเลี ้ยง และประโยชน์ในลักษณะ
เดียวกัน เมื ่อการเสนอ การให้ หรือการรับที่สามารถพิจารณา 
อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าคือสินบน และรวมถึงการให้หรือรับกัน
ภายหลัง (การรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที ่ จะแตกต่าง 
จากการรับโดยธรรมจรรยา ซึ ่งหมายถึง การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาส 
เทศกาล หรือวันสำคัญ ดั้งนั้น การรับของขวัญ ของกำนัล หรือ
สินน้ำใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ อาจเป็นการรับสินบน นโยบาย 
จึงต้องกำหนดให้ชัดเจน) 

- การฝ่าฝืนนโยบายจะมีมาตรการจัดการอย่างไร 
- มาตรการติดตามตรวจสอบ 
- ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส การรักษา

ความลับ 
- ระบุวัน เดือน ปี ที่ประกาศ 

หมายเหตุ: แนวทางการจัดทำสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
O24 การมีส่วนร่วมของหัวหน้า

สถานีตำรวจ 
• แสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต/สินบนในหน่วยงาน 
• เป็นการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หมายเหตุ : ขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจ มีส่วนร่วมในการชี้แจง เน้นย้ำ 
ให้ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน ่วยงานภาครั ฐ (Integrity &Transparency Assessment: ITA)  
ของสถานีตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานได้รับรู้ รับทราบด้วย 

▪ 
   

O25 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต และการรายงาน
ผลการดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
• แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
• เป็นการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนงานในการใช้อำนาจ

และตำแหน่งหน้าที่ทุกสายงาน 
• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้ 

- ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ 
- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ 
- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบ

พฤติการณ์การทุจริตฯ) 
- ระดับของความเสี่ยงการทุจริตฯ 
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
O24 การมีส่วนร่วมของหัวหน้า

สถานีตำรวจ 
• แสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจในการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต/สินบนในหน่วยงาน 
• เป็นการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
หมายเหตุ : ขอให้หัวหน้าสถานีตำรวจ มีส่วนร่วมในการชี้แจง เน้นย้ำ 
ให้ข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของหน ่วยงานภาครั ฐ (Integrity &Transparency Assessment: ITA)  
ของสถานีตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานได้รับรู้ รับทราบด้วย 

▪ 
   

O25 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต และการรายงาน
ผลการดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
• แสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
• เป็นการดำเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• ทำการประเมินความเสี่ยงจากกระบวนงานในการใช้อำนาจ

และตำแหน่งหน้าที่ทุกสายงาน 
• การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้ 

- ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ 
- เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ 
- ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (เหตุการณ์หรือรูปแบบ

พฤติการณ์การทุจริตฯ) 
- ระดับของความเสี่ยงการทุจริตฯ 
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม 
ความเสีย่งการทุจรติ 
(Corruption Risk) 

การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที ่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต 

ความเสี่ยง (Risk) 
 
 

ความน่าจะเป็นที ่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ ่งมีผลกระทบ  ทำให้ 
การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจาก 
ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ 
           ผลกระทบทางลบ   เรียกว่า  ความเสี่ยง                     
           ผลกระทบทางบวก  เรียกว่า  โอกาส 

ความเสีย่ง/ปัญหา ความเสีย่ง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม 
ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รูอ้ยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี
ความรู้หรือไมม่ีความเข้าใจ คือ ปญัหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น 

ประเด็นความเสีย่งการทจุรติ เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง 
โอกาส (Likelihood ) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น 
ผลกระทบ (Impact) ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นท้ังที่เป็นตัวเงินหรือไมเ่ป็นตัวเงิน  
ระดับความรุนแรงของความ
เสี่ยงการทุจริต (Risk Score) 

คะแนนรวมที ่แสดงให้เห ็นถึงระดับความร ุนแรงของความเส ี ่ยง 
การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย 
คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  

ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง 
การทุจริต (Risk Owner) 

ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ          

 
 

  การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
• การจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นกิจกรรม

หรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนที่ได้กำหนดไว้  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
O26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

การให้บริการและการรายงานผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนา 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
• แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประจำปีงบประมาณ 

เพ ื ่อลดอ ุปสรรคและพ ัฒนาการอำนวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน (ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะมีการรับ
ค่าอำนวยความสะดวกหรือเกิดการติดสินบน) โดยอย่างน้อย
ประกอบด้วยการระบุความยุ่งยาก (pain point) อุปสรรค 
หรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือประชาชน อาจนำมาจากการรับฟังความคิดเห็น หรือ
จากการวิเคราะห์ การสังเกต จากสภาพปัญหาดังกล่าว 
นำไปสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร (อธิบายถึง
วิธีการ (how to))  และมีผลลัพธ์ ผลกระทบต่อประชาชนใน
ทางบวกอย่างไร 

 

(ตัวอย่างแบบ สามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม) 
 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ สถานีตำรวจ...................... 
งานบริการ.......................................... 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ส่วนที่ 1  เหตุผลความจำเป็น  
ส่วนที่ 2 ขอบเขตการพัฒนางานบริการ (ต้องระบุชื่องานด้านที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 
            การให้บริการ) 
ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ความยุ่งยาก (pain point) หรือความต้องการ 
            ของผู้รับบริการ  
ส่วนที่ 4  แนวทางการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์จะมีวิธีการอย่างไร เพ่ือแก้ปัญหา ลดอุปสรรค 
            ความยุ่งยาก หรือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ได้อย่างไร เช่น การเปิดเผยคู่มือ 
            การให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (Simplify and Online) มีหลายภาษา 
            การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษา เป็นต้น                
ส่วนที่ 5 ผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน เป็นการสรุปให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนา 
            ในส่วนที่ 4 จะส่งผลต่อประชาชน อย่างไร  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
O26 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ 

การให้บริการและการรายงานผล
การดำเนินการตามแผนพัฒนา 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
• แผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประจำปีงบประมาณ 

เพ ื ่อลดอ ุปสรรคและพ ัฒนาการอำนวยความสะดวก 
ในการให้บริการประชาชน (ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะมีการรับ
ค่าอำนวยความสะดวกหรือเกิดการติดสินบน) โดยอย่างน้อย
ประกอบด้วยการระบุความยุ่งยาก (pain point) อุปสรรค 
หรือความต้องการของผู้ขอรับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือประชาชน อาจนำมาจากการรับฟังความคิดเห็น หรือ
จากการวิเคราะห์ การสังเกต จากสภาพปัญหาดังกล่าว 
นำไปสู่การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร (อธิบายถึง
วิธีการ (how to))  และมีผลลัพธ์ ผลกระทบต่อประชาชนใน
ทางบวกอย่างไร 

 

(ตัวอย่างแบบ สามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม) 
 

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ สถานีตำรวจ...................... 
งานบริการ.......................................... 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ส่วนที่ 1  เหตุผลความจำเป็น  
ส่วนที่ 2 ขอบเขตการพัฒนางานบริการ (ต้องระบุชื่องานด้านที่จะนำมาจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพ 
            การให้บริการ) 
ส่วนที่ 3 บทวิเคราะห์ เป็นการวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ความยุ่งยาก (pain point) หรือความต้องการ 
            ของผู้รับบริการ  
ส่วนที่ 4  แนวทางการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์จะมีวิธีการอย่างไร เพ่ือแก้ปัญหา ลดอุปสรรค 
            ความยุ่งยาก หรือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ได้อย่างไร เช่น การเปิดเผยคู่มือ 
            การให้บริการประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (Simplify and Online) มีหลายภาษา 
            การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษา เป็นต้น                
ส่วนที่ 5 ผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชน เป็นการสรุปให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนา 
            ในส่วนที่ 4 จะส่งผลต่อประชาชน อย่างไร  

  

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
  การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพฒันาประสิทธภิาพ 

การให้บริการ 
• ผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าในการดำเนินการตาม

แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ที่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ตามแผนฯ ที ่ได้กำหนดไว้ โดยแสดงผล 
การดำเนินการในรูปแบบ Infographic เพื่อเป็นการสื่อสาร
สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ 

O27 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

• แสดงการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของสถานีตำรวจ  

• ทั้งนี ้ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามประมวลจริยธรรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2564 (ประกาศราชกิจจา-
นุเบกษา วันที่ 1 กันยายน 2564)  

• การจัดทำคู่มือหรือแนวทางให้มีแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ได้แก่ 
แสดงตัวอย่างประกอบ หรือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Do & 
Don't) ตามบทบาทภารกิจของสถานีตำรวจ 

O28 แผนปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี และผลการ
ดำเนินการตามแผนฯ 

แผนปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
• แสดงแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำป ี 
• แผนต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
• ในการจัดทำแผนฯ ให้มีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบ 

การจัดทำโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนฯ อย่างน้อย ดังน้ี 
1. ความเชื ่อมโยง แผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด ็นท ี ่  21 ระยะท ี ่  2 (พ.ศ. 2566  -  2570) 
แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะที ่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนอื ่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

2. สถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานี
ตำรวจ ได้แก่ ข้อร้องเรียนคดีทุจริตที่เกิดขึ้น ข้อทักท้วง
ของสำนักงานการตรวจเง ินแผ ่นด ิน (สตง.) หรือ 
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(สตส.) เป็นต้น 
 

105

 
 

▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
  3. แนวนโยบายของต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery 

Policy) ของสถานีตำรวจ 
4. ผลการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ในปีที่ผ่านมา 

(ถ้ามี)   
5. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

• ให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนี  
การรับรู ้การทุจร ิต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไว้ในแผนฯ ด้วยวิธีการให้ความรู้ อาจดำเนินการในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ ่งก็ได ้ เช ่น การจัดทำสื ่อหรือเอกสารเผยแพร่  
การอบรม ฯลฯ  

ผลการดำเนินการตามแผนฯ 
• รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนแผนปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• เป ็นข ้อม ูลในระยะเวลาอย ่างน ้อย 6 เด ือนแรกของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมี  

การรายงานถึงหัวหน้าสถานีตำรวจ 
 

    

 
 

บทที่ 1  บทนำ 
บทที่ 2  ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2.1 ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หมุดหมายที ่13  ประเทศไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.3 แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)  

(ตัวอย่าง) 
เค้าโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ 2566 ของสถานีตำรวจ 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

   
  3. แนวนโยบายของต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery 

Policy) ของสถานีตำรวจ 
4. ผลการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจ ในปีที่ผ่านมา 

(ถ้ามี)   
5. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

• ให้มีการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนี  
การรับรู ้การทุจร ิต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไว้ในแผนฯ ด้วยวิธีการให้ความรู้ อาจดำเนินการในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ ่งก็ได ้ เช ่น การจัดทำสื ่อหรือเอกสารเผยแพร่  
การอบรม ฯลฯ  

ผลการดำเนินการตามแผนฯ 
• รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนแผนปฏิบัติการต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• เป ็นข ้อม ูลในระยะเวลาอย ่างน ้อย 6 เด ือนแรกของ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
• ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมี  

การรายงานถึงหัวหน้าสถานีตำรวจ 
 

    

 
 

บทที่ 1  บทนำ 
บทที่ 2  ความเชื่อมโยงระดับยุทธศาสตร์และแผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 2.1 ยุทธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  

ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด  ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
หมุดหมายที ่13  ประเทศไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บรกิารของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

2.3 แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ(พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ 
เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน)  

(ตัวอย่าง) 
เค้าโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ 2566 ของสถานีตำรวจ 

 

 
 

   
 
 

 ปี 2561 – 2565  อยู่ในอันดับ 1 ใน 45 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน 
ปี 2566 – 2570  อยู่ในอันดับ 1 ใน 43 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 
ปี 2571 – 2575  อยู่ในอันดับ 1 ใน 32 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 62 คะแนน 
ปี 2576 – 2580  อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน 

2.4 แผนปฏบิัติการดา้นการต่อตา้นการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ระยะที ่2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เป้าหมาย  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด  ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) อยู่ในอันดบั 1 ใน 43 และ/หรอื 

ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน ภายในปี 2570 
  แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ มีเปา้หมาย 2 ประการ คอื  
  1) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต  
  2) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง   

2.5 แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 
2.6 นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล/ภูธร (ถ้ามี) เกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม  

การทุจริต 
บทที่ 3 สถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบของสถานีตำรวจ............................. 

• เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต ได้แก่ สถิติเร่ืองร้องเรียนของสถานีตำรวจที่ผ่านมา ทั้งจากหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก และของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารทางสื่อเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของหน่วยงาน 
(ถ้ามี)  ฯลฯ 

• รายงานผลสำเร็จ/ปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินการตามแผนของปีที่ผ่านมา (ถ้ามี)  
บทที่ 4  แผนปฏบิัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบประจำปี พ.ศ. 2566 (ตัวอย่าง)  

เป้าหมาย :  
...................................................................................................... 
ตัวชี้วดั :  

  ...................................................................................................... 
  การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ประกอบดว้ยแผนย่อย ดังนี้ 
  แผนย่อยการป้องกันการทุจรติและประพฤติมิชอบ มีเปา้หมาย 2 ประการ คอื  
  1) สร้างวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สุจริต (ตัวอย่าง)  
  2) ป้องกันและลดโอกาสการทุจริต (ตวัอย่าง)  
บทที่ 5 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ตัวอย่าง) 

ที่ แผนงาน 
โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วดั 

ระยะเวลาดำเนินการ 
งบประมาณ 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



 
 

▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

 
 

▪ 

O30 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และการรายงานผล
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
• แสดงถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขอ ง
สถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ 

- การชี ้แจงและให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการประเมินแก่
เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน 

- การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน ประเด็น
ที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา 

- การกำหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตร ียม 
ความพร้อมรับการประเมิน ทั ้งด ้านระบบงาน 
พฤต ิกรรมและว ัฒนธรรมของผ ู ้ ปฏ ิบ ัต ิ ง าน 
การสื ่อสารสร้างการรับรู ้ต ่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แยกตามตัวชี้วัด 

- การกำหนดหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
- การกำกับติดตามโดยหัวหน้าสถานีตำรวจ 

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานีตำรวจท่ี
นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

• เป ็นข ้อม ูลในระยะเวลาอย ่างน ้อย 6 เด ือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

• ระบุข้อมูลในการจัดทำ ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566   
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



1.	 เข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ระบบ	POLICEITA			https://policeita.com

2.	เข้้าสู่่�ระบบ	กด	login มุุมุบนด้้านขวามืุอ จะปรากฏหน้าจอให้ login --> จากน้�นใส่่ Username และ 

Password ท่ี่�ได้้ร้บแจ้งจากส่ำาน้กงาน ป.ป.ช. และกด้ปุ�มุ “เข้าส่่่ระบบด้้วยรห้ส่ผ่่าน” เพืื่�อเข้าส่่่ระบบ POLICEITA
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การใช้งานระบบ POLICEITA



3.	เมื่่�อดำาเนินิิการเข้้าสู่่�ระบบ	POLICEITA	เรียบร้อยแล้้ว็	จะปรากฏเมุน่การที่ำางานด้้านซ้้ายมืุอ ด้้งน่�

4.	การต้์�งค่�าข้้อมื่ล่้สู่ถานีิต์ำารว็จ	แล้ะข้้อมื่ล่้การติ์ดต์�อ กด้เมุน่ “แผ่งควบคุมุ” จากน้�นกด้เมุน่ “ต้ั้�งค่าข้อมุ่ล 

ส่ถาน่ตั้ำารวจ” และเมุน่ “ต้ั้�งค่าข้อมุ่ลการติั้ด้ต่ั้อ” เพืื่�อที่ำาการต้ั้�งค่าข้อมุ่ลตั้ามุรายละเอ่ยด้ท่ี่�กำาหนด้ และกด้ “บ้นทึี่ก”
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.	การนิำาเข้้าจำานิว็นิผู้่้มื่สีู่�ว็นิได้สู่�ว็นิเสีู่ยภายในิ	(IIT)	กด้เมุน่ “ต้ั้�งค่าหน่วยงาน” เพืื่�อที่ำาการกรอกจำานวน

ผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายใน โด้ยกรอกข้อมุ่ลจำานวนบุคลากรในแตั้่ละส่่วนงานของส่ถาน่ตั้ำารวจ (ซึ้�งปฏิบ้ติั้หน้าท่ี่�ในส่ถาน่

ตั้ำารวจมุาเป็นระยะเวลาไมุ่น้อยกว่า 1 ปี น้บต้ั้�งแต่ั้ว้นท่ี่�ปฏิบ้ติั้หน้าท่ี่� จนถึงว้นท่ี่� 1 มุกราคมุ 2566)" จากน้�นกด้ “บ้นทึี่ก” 

จะปรากฏจำานวนข้�นตั้ำ�าของผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายใน (IIT) ท่ี่�ต้ั้องตั้อบแบบว้ด้การร้บร้่

6.	กดเมื่นิ	่“แบบประเมิื่นิ” เพืื่�อด้ำาเนินการนำาช่องที่างการตั้อบแบบว้ด้การร้บร้่ของผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายใน 

(IIT) ซึ้�งอย่่ในร่ปแบบ URL หรือ QR code ไปเผ่ยแพื่ร่และประชาส้่มุพ้ื่นธ์์เพืื่�อเปิด้โอกาส่ให้ผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายใน

เข้ามุาตั้อบในระบบ POLICEITA  
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



7.		กดเมื่นิ	่“แบบประเมื่นิิ” เพืื่�อด้ำาเนินการนำาช่องที่างการตั้อบแบบว้ด้การร้บร้่ของผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายนอก 

(EIT) ซึ้�งอย่่ในร่ปแบบ URL หรือ QR code Front Line ณ จุด้ให้บริการส่ำาหร้บเป็นช่องที่างการเข้าตั้อบแบบว้ด้

การร้บร้่ของผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายนอก (EIT) ไปเผ่ยแพื่รแ่ละประชาส้่มุพ้ื่นธ์์ เพืื่�อเปิด้โอกาส่ใหผ้่้่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายนอก

เข้ามุาตั้อบในระบบ POLICEITA   

8.	การนิำาเข้้าจำานิว็นิผู้่้มื่ีสู่�ว็นิได้สู่�ว็นิเสีู่ยภายนิอก	(EIT)	 เฉพื่าะท่ี่�เป็นค่่ค้าค่่ส้่ญญาของส่ถาน่ตั้ำารวจ

ในปีงบประมุาณปัจจุบ้น และนำาเข้าในระบบ POLICEITA โด้ยกด้เลือกเมุน่ “รายชื�อค่่ค้าค่่ส้่ญญา” จากน้�นด้ำาเนิน

การนำาเข้าข้อมุ่ลได้้ 2 วิธ่์ คือ 1) นำาเข้าข้อมุ่ลผ่่านระบบ POLICEITA ท่ี่ละรายการ โด้ยกด้ปุ�มุ “เพิื่�มุ” เพืื่�อกรอกข้อมุ่ลของ

ค่่ค้าค่่ส้่ญญา และกด้ปุ�มุ “บ้นทึี่ก” หรือ 2) ด้าวน์โหลด้แบบฟอร์มุไฟล์ excel จากน้�นด้ำาเนินการป้อนข้อมุ่ลและอ้พื่โหลด้

ไฟล์เข้าส่่่ระบบ POLICEITA เมืุ�อผ้่่ด่้แลระบบบ้นทึี่กข้อมุ่ลเร่ยบร้อยแล้ว ผ้่่บริหารด้ำาเนินการตั้รวจส่อบความุถ่กต้ั้องและ

กด้ปุ�มุ “อนุมุ้ติั้” 
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



9.	การต์อบข้้อค่ำาถามื่ต์ามื่แบบต์รว็จการเปิดเผู้ยข้้อมื่่ล้สู่าธารณะ	(OIT) กด้เลือกเมุน่ “ข้อมุ่ล 

OIT” จะปรากฏชอ่งต้ั้วเลอืกต้ั้วช่�ว้ด้ จากน้�นกด้เลอืกต้ั้วช่�ว้ด้ท่ี่�ต้ั้องการกรอกขอ้มุ่ล “ต้ั้วช่�ว้ด้ท่ี่� 9 การเปดิ้เผ่ยข้อมุ่ล” หรอื 

“ต้ั้วช่�ว้ด้ท่ี่� 10 การป้องก้นการทุี่จริตั้” เพืื่�อตั้อบข้อคำาถามุ ตั้ามุต้ั้วช่�ว้ด้ย่อย

 ผู้่้ด่แล้ระบบกด้เลือก “มุ่” หรือ “ไมุ่มุ่” ข้อมุ่ล โด้ยหากเลือก “มุ่ข้อมุ่ล” ให้แนบ URL ท่ี่�เชื�อมุโยงไปย้ง

ข้อมุ่ลในแต่ั้ละข้อคำาถามุ จากน้�นกด้ “บ้นทึี่กร่าง” เพืื่�อเป็นการบ้นทึี่กข้อมุ่ล และเมืุ�อตั้อบทุี่กข้อคำาถามุตั้ามุข้อ O1-O30 

เร่ยบร้อยแล้วให้กด้ “ยืนย้นข้อมุ่ล” เพืื่�อส่่งข้อมุ่ลให้ผ้่่บริหาร

10.	การอนิุมื่้ติ์การต์อบข้้อค่ำาถามื่ต์ามื่แบบต์รว็จการเปิดเผู้ยข้้อมื่่ล้สู่าธารณะ	(OIT)	กด้เลือก

เมุน่ “ข้อมุ่ล OIT” จะปรากฏช่องต้ั้วเลือกต้ั้วช่�ว้ด้ จากน้�นเลือกต้ั้วช่�ว้ด้ท่ี่�ต้ั้องการตั้รวจส่อบและอนุมุ้ติั้ “ต้ั้วช่�ว้ด้ท่ี่� 9 

การเปิด้เผ่ยข้อมุ่ล” หรือ “ต้ั้วช่�ว้ด้ท่ี่� 10 การป้องก้นการทุี่จริตั้” เพืื่�อตั้อบข้อคำาถามุ ตั้ามุต้ั้วช่�ว้ด้ย่อย

  ผู้่้บริหารที่ำาการตั้รวจส่อบและอนุมุ้ติั้การตั้อบตั้ามุข้อคำาถามุท่ี่ละข้อ โด้ยเลือก “ผ่่าน” หรือ “ไมุ่ผ่่าน” กรณ่

ข้อคำาถามุท่ี่�ผ้่่บริหารเลอืก “ไมุผ่่่าน” admin จะตั้อ้งด้ำาเนนิการปร้บปรงุแก้ไขใหเ้ร่ยบร้อยเพื่ื�อส่่งกล้บใหผ้่้่บริหารพื่จิารณา

อ่กคร้�ง ท้ี่�งน่�หากผ้่่บริหารด้ำาเนินการ “อนุมุ้ติั้ผ่่าน” ในข้อใด้แล้วจะไมุ่ส่ามุารถแก้ไขข้อมุ่ลในข้อน้�นได้้
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



11.	การติ์ดต์ามื่สู่ถานิะ  เลือกเมุน่ “แผ่งควบคุมุ” ผ้่่ด่้แลระบบหรือผ้่่บริหารของส่ถาน่ตั้ำารวจ ส่ามุารถติั้ด้ตั้ามุ

ส่ถานะการตั้อบแบบว้ด้การร้บร้่ของผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายใน (IIT) แบบว้ด้การร้บร้่ของผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายนอก (EIT) 

หรือแบบตั้รวจการเปิด้เผ่ยข้อมุ่ลส่าธ์ารณะ (OIT) ได้้ท่ี่�หน้าจอน่�

ผู้่้ด่แล้ระบบหร่อผู้่้บริหาร  ส่ามุารถติั้ด้ตั้ามุส่ถานะการตั้อบแบบว้ด้การร้บร้่ของผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายใน 

(IIT) โด้ยไปท่ี่�เมุน่ “แผ่งควบคุมุ” และกด้ปุ�มุ “ด่้ข้อมุ่ล IIT” จะปรากฏหน้าจอ ด้้งน่�
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 



ผู้่้ด่แล้ระบบหร่อผู้่้บริหาร ส่ามุารถติั้ด้ตั้ามุส่ถานะการตั้อบแบบว้ด้การร้บร้่ของผ้่่มุ่ส่่วนได้้ส่่วนเส่่ยภายนอก 

(EIT) โด้ยไปท่ี่�เมุน่ “แผ่งควบคุมุ” และกด้ปุ�มุ “ด่้ข้อมุ่ล EIT” จะปรากฏหน้าจอ ด้้งน่�

12.	การย่�นิอุทธรณ์ค่ะแนินิ เป็นการยื�นอุที่ธ์รณ์ผ่ลคะแนนการตั้รวจตั้ามุแบบตั้รวจการเปิด้เผ่ยข้อมุ่ลส่าธ์ารณะ 

(OIT)  โด้ยเลือกเมุน่ “อุที่ธ์รณ์คะแนน” กด้ปุ�มุ “ส่่งคำาร้องอุที่ธ์รณ์คะแนน” จะปรากฏป๊อปอ้พื่ การอุที่ธ์รณ์ผ่ลการประเมิุน  

เลือกต้ั้วช่�ว้ด้ข้อท่ี่�ต้ั้องการอุที่ธ์รณ์ กรอกเหตุั้ผ่ลการอุที่ธ์รณ์ พื่ร้อมุแนบภาพื่ประกอบ เส่ร็จแล้วกด้ปุ�มุ “ส่่งคำาร้อง”
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
เตรียมความพร้อม

25 ธ.ค. 65 - 31 ม.ค. 66
การบันทึกข้อมูลพื�นฐาน

25 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66
การนําเข้าข้อมูลคู่ค้าคู่สัญญา
ของหน่วยงาน

ช่วงเตรียมการประเมิน

1

2

3

1
1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66
เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)

1 ม.ค. 66 - 30 มิ.ย. 66
เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)

1 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66
เก็บข้อมูลแบบวัดการเป�ดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ช่วงการประเมิน

50%40%

10%

2 1 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66
การตรวจ OIT 
และการให้ข้อสังเกต

1 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66
กระบวนการอุทธรณ์

11 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
สรุปผลและจัดทํารายงานผล
การประเมิน

1 ส.ค. 66 - 31 ส.ค. 66
ประกาศและเผยแพร่
ผลการประเมิน

ช่วงสรุปผลการประเมิน

3
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.	ปฏิทินก�รประเมิน

กรอบระยะเวล�ก�รประเมินประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่
ช่วงเตรียมก�รประเมิน	ช่วงก�รประเมิน	และช่วงสรุปผลก�รประเมิน
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▪ 

O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

- ๑ - 
 
 
  

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. 
เรื่อง  ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร  

สถานีตำรวจ และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
----------------------------------------------------------- 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
ได้ขยายขอบเขตและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไปยังหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงพื ้นที ่ (Area Base)    
และมีความสำคัญเชิงย ุทธศาสตร์  ซึ ่งเป็นหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรม  ประกอบด้วย สำนักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 แห่ง สถานีตำรวจ 1,484 แห่ง และอำเภอ 878 แห่ง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทและความสำคัญของการบริหารราชการ เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิง
พื้นที่ และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้ าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 133/2565 เมื่อวันที่ 2๓ พฤศจิกายน 2565 
เห็นชอบปฏิทินและรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร  สถานีตำรวจ  
และอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพื ่อให้หน่วยงานที ่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบ 
การวางแผนและดำเนินการการประเมินตามข้ันตอนและช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้ 
 

ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การดำเนินงาน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 
๑ ๑ ตุลาคม 256๕   

ถึง  
๓๑ ธันวาคม 256๕                  

เตรียมความพร้อม หน่วยงานทำความเข้าใจแนวทางการประเมิน แต่งตั ้งคณะทำงาน
กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน การกำกับติดตาม 
พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

๒ ๒๕ ธันวาคม 256๕                 
ถึง 

31 มกราคม 256๖ 

การบันทึก 
ข้อมูลพื้นฐาน 

การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน มีขั้นตอนดังนี้  
   1) ผู้ดูแลระบบตั้งค่าจำนวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน  
   2) ผู้ดูแลระบบตั้งค่าข้อมูลกลุ่มงาน/ฝ่าย/ส่วนงาน 
   3) ผ ู ้ด ูแลระบบบ ันท ึกข ้อม ูลการต ิดต ่อของผ ู ้ประสานงาน 
และผู้บริหาร 

 ๓ ๒๕ ธันวาคม 256๕                 
ถึง 

3๑ มีนาคม 2566 

การนำเข้าข้อมลู 
คู่ค้าคู่สญัญา 
ของหน่วยงาน 

การนำเข้าข้อมูลคู ่ค้าคู ่ส ัญญาของหน่วยงาน สามารถดำเนินการ 
ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
   1) ผ ู ้ด ูแลระบบดาวน ์โหลดแบบฟอร ์มไฟล ์ Excel จากระบบ
สารสนเทศฯ จากนั้นดำเนินการกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์เข้าสู่
ระบบสารสนเทศ ฯ 
   2) ผ ู ้ด ูแลระบบรวบรวมข ้อม ูลค ู ่ค ้ าค ู ่ส ัญญาของหน ่วยงาน                  
และนำเข้าในระบบสารสนเทศฯ โดยตรง 

/ ที…่ 

-สำเนาคู่ฉบับ- 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

- ๒ - 

ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การดำเนินงาน 
ช่วงการประเมิน 
1 1 มกราคม 256๖          

ถึง 
30 มิถุนายน 256๖ 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายใน (IIT) 

 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีขั้นตอนดังน้ี 
   1) พัฒนาระบบงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การจัดการทรัพย์สินทางราชการ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต นำมาตรการ
ป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ สร้างการรับรู้ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT 
โดยคำนึงถึงความครอบคลุมของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ 
   ๓) ผู้บริหารและผู้ดแูลระบบกำกับตดิตามให้ผูม้ีสว่นได้สว่นเสยีภายใน
เข ้ามาตอบตามระยะเวลาท ี ่กำหนดให้ ครบตามจำนวนข ั ้นต่ำ 
ทีก่ำหนด 

2 1 มกราคม 256๖          
ถึง 

30 มิถุนายน 256๖ 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย
ภายนอก (EIT) 

การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีขั้นตอนดังน้ี 
1) พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่/การให้บริการ และการอำนวยความ

สะดวก เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมยัและโปรง่ใส 
ต่อประชาชนผู ้มารับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง 

2) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT 
โดยคำน ึ งถ ึ งความสะดวกของผ ู ้ มาต ิ ดต ่ อหร ื อผ ู ้ ร ั บบร ิ การ 
ในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT 

3)  ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำ   
ทีก่ำหนด 

4) ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานในช่วงปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2566 สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐระดับ
ต่ำกว่ากรมได้ด้วยตนเอง ดังนี ้

- สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร 
    เข้าตอบโดยตรงที่เว็บไซต์ https://bangkokita.com 

- สถานีตำรวจ 
    เข้าตอบโดยตรงที่เว็บไซต์ https://policeita.com 

- อำเภอ 
    เข้าตอบโดยตรงที่เว็บไซต์ https://amphoeita.com 

3 1 เมษายน 2566                 
ถึง 

3๑ พฤษภาคม 2๕66 

เก็บข้อมูลแบบวัด
การเปิดเผย 

ข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) 

การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมีขั้นตอนดังน้ี 
     1) ผู ้ด ูแลระบบรายงานข ้อม ูลการเป ิดเผยข ้อม ูลสาธารณะ                 
ตามแบบวัด OIT  
    2) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ตามแบบวัด OIT 
 

/ที…่ 
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O29 การจัดการทรัพย์สินของ
ราชการ ของบริจาค การ
จัดเก็บของกลาง และสำนวน
การสอบสวนคดีอาญาและคดี
จราจร 
 

การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค 
• แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกัน

การนำทรัพย์ส ินของราชการและของบริจาคไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้ 

- จำแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ ์และ
ของบริจาค  

- กำหนดแนวทางควบคุม กำกับ ดูแลรักษา ตรวจนับ 
ตรวรจสอบสภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ
ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อ
การนำไปใช้โดยมิชอบ 

- ตรวจสอบและตรวจนับอาวธุยุทธภัณฑ์ของสถานีตำรวจ
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน 

- กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน 
ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

- แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้  
ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ
ราชการและของบริจาคได้อย่างถูกต้อง 

การจัดเก็บของกลาง  
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลาง ที่ยึด อายัด

เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นำเข้าระบบ หรือเข้า
ระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทาง
คดีและร ับทร ัพย ์ส ิน  มีระบบควบคุมที ่ เพ ียงพอ และ
เหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ 

สำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร 
• แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษาสำนวนการสอบสวน

คดีอาญาและจราจร และระบบควบคุมที่ชัดเจน   
 

- ๓ - 

ที ่ ช่วงระยะเวลา ขั้นตอน การดำเนินงาน 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 
1 ๑ มิถุนายน 256๖ 

ถึง  
๓๐ มิถุนายน 256๖ 

 

การตรวจ OIT 
และการให้ข้อสังเกต 

ก า ร ต ร ว จ ให ้ ค ะ แ น น ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย ข ้ อ ม ู ล ส า ธ า ร ณ ะ  ( OIT)  
โดยหน่วยประเมินจะดำเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
และพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

๒ ๑ กรกฎาคม 256๖ 
ถึง  

๑๐ กรกฎาคม 256๖ 
 

กระบวนการอุทธรณ ์
เป ิดโอกาสให ้หน ่วยระด ับต ่ำกว ่ากรมย ื ่นอ ุทธรณ ์ผลคะแนน 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบสารสนเทศฯ 

๓ ๑๑ กรกฎาคม 256๖ 
ถึง  

๓๑ กรกฎาคม 256๖ 
สรุปผลและจดัทำ
รายงานผลการ

ประเมิน 

หน ่วยประเม ินตรวจสอบการเป ิด เผยข ้อม ูลสาธารณะ (OIT)  
ของหน่วยงานระดับต่ำกว่ากรมที่ยื ่นอุทธรณ์ เพื ่อให้คะแนนแบบวัด    
(OIT ) ตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนด สอบทานความถูกต้องและสรุปผล     
พร้อมท้ังจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการประเมิน 

๔ ๑ สิงหาคม 256๖ 
ถึง  

๓๑ สิงหาคม 256๖ 

ประกาศและ
เผยแพรผ่ลการ

ประเมิน 

หน่วยประเม ินดำเนินการเสนอผลการประเม ินต ่อคณะกรรมการ                 
ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องเพ ื ่อพ ิจารณากล ั ่นกรองและ ประกาศเผยแพร่ผล 
การประเมินต่อสาธารณะ 
 

 

ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ และอำเภอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ได้กำหนดวิธีการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินฯ ดังนี้ 

1) สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินผ่านระบบสารสนเทศ Bangkok - ITA 
                     https://bangkokita.com 

2)  สถานีตำรวจ ดำเนินการประเมินผ่านระบบสารสนเทศ Police - ITA 
 https://policeita.com 

3) อำเภอ ดำเนินการประเมินผ่านระบบสารสนเทศ Amphoe - ITA 
 https://amphoeita.com 

ดังนั้น สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจ และอำเภอ สามารถดำเนินการประเมิน
ผ่านระบบสารสนเทศที่กำหนด ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประเมินฯ ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลง               
อ่ืนใด สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายนิวัติไชย เกษมมงคล) 
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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