
Line Group

BANGKOK ITA

การประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คูมือการประเมิน BANGKOKITA 2022

ของสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

คูมือ

เข
ตบ

าง
บอ

น

เข
ตทุ

งค
รุ

เข
ตท

วีวั
ฒ

นา

เข
ตบ

าง
นา

เข
ตค

ลอ
งส

าม
วา

เข
ตวั

งท
อง

หล
าง เข
ตส

ะพ
าน

สูง

เข
ตคั

นน
าย

าว
เข

ตส
าย

ไห
ม

เข
ตห

ลัก
สี่ เข

ตบ
าง

แค

เข
ตวั

ฒ
นา

เข
ตล

าด
พ

รา
ว

เข
ตร

าช
เท

วี

เข
ตด

อน
เมื

อง

เข
ตจ

อม
ทอ

ง เข
ตส

วน
หล

วง
เข

ตค
ลอ

งเ
ตย

เข
ตป

ระ
เว

ศ

เข
ตบ

าง
คอ

แห
ลม

เข
ตจ

ตุจั
กร

เข
ตบ

าง
ซื่อ

เข
ตส

าท
ร

เข
ตบึ

งกุ
ม

เข
ตดิ

นแ
ดง เข

ตบ
าง

พ
ลัด

เข
ตร

าษ
ฎร

บูร
ณ

ะ

เข
ตห

นอ
งแ

ขม

เข
ตภ

าษี
เจ

ริญ

เข
ตบ

าง
ขุน

เที
ยน

เข
ตบ

าง
กอ

กน
อย

เข
ตต

ลิ่ง
ชัน

เข
ตค

ลอ
งส

าน

เข
ตห

วย
ขว

าง
เข

ตบ
าง

กอ
กใ

หญ


เข
ตธ

นบุ
รี

เข
ตพ

ญ
าไ

ท

เข
ตสั

มพั
นธ

วง
ศ

เข
ตย

าน
นา

วา
เข

ตล
าด

กร
ะบั

ง
เข

ตมี
นบุ

รี
เข

ตพ
ระ

โข
นง

เข
ตป

อม
ปร

าบ
ศัต

รูพ
าย

เข
ตป

ทุม
วัน

เข
ตบ

าง
กะ

ป

เข
ตบ

าง
เข

น

เข
ตบ

าง
รัก

เข
ตห

นอ
งจ

อก

เข
ตดุ

สิต

เข
ตพ

ระ
นค

ร

คูมือ การประเมินคุณ
ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

ของสํานักงานเขต กรุงเทพ
มหานคร ประจําปงบประมาณ

 พ
.ศ. 2565

กลุมพัฒนาระบบและวิชาการ
สํานักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ทาทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือ ตู ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. 0 2528 4800 ตอ 7136

https://bangkokita.com          Channel Clinic ITA         คลินิก ITA

BANGKOKITA
 2022





1คู่่�มืือการประเมิืนคุู่ณธรรมืและคู่วามืโปร�งใสในการดำำาเนินงานของหน�วยงานภาคู่รัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment : ITA) ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

สำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ที่เข้าร่วมประเมิน มีความรู้ความเข้าใจในกรอบการประเมิน เครื่องมือและกระบวนการ

ประเมินระบบ BANGKOKITA ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สำาหรับการเก็บข้อมูลและประมวลผลการประเมินที่สำานักงาน ป.ป.ช. 
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หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการประเมิน 

ตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูลท่ีเป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน ทั้งน้ี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการดำาเนนิงานของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำานกังานเขต  

กรุงเทพมหานคร จะเป็นการยกระดับและพัฒนามาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน 

ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติได้ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนแผนแม่บทภายใต้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อไป

สำ�นักประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใส

สำ�นักง�น ป.ป.ช.
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4 คู่่�มืือการประเมิืนคุู่ณธรรมืและคู่วามืโปร�งใสในการดำำาเนินงานของหน�วยงานภาคู่รัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

1.	 บทนำ�	(Introduction)

1.1	คว�มสำำ�คัญของ	ITA
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเคร่ืองมือ

การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ 

มีการดำาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�รดำำ�เนินง�น 

ของหน่วยง�นภ�ครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ

ท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากน้ี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังถูกกำาหนด 

เป็นเป้าหมายท่ีสำาคัญในการพัฒนา “ก�รบริห�รร�ชก�รท่ี่�ด่ำ (Good Governance)” ของหน่วยงานภาครัฐ ในประเทศไทย  

โดยแผนแม่บท ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

“ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” กำาหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดไว้ดังน้ี 1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย	ปี	พ.ศ.

2561	-	2565 2566	-	2570 2571	-	2575 2576	-	2580

ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต

ร้อยละของหน่วยงาน
ท่ีผ่านเกณฑ์์การประเมิน ITA

ร้อยละ 80
85 คะแนน

ข้ึนไป

ร้อยละ 100
85 คะแนน

ข้ึนไป

ร้อยละ 80
90 คะแนน

ข้ึนไป

ร้อยละ 100
90 คะแนน

ข้ึนไป

ตาราง	ตัวช้ีวัดภายใต้	ยุทธศาสตร์	“ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”
ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2580)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้เร่ิมดำาเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ซ่ึงปัจจุบันครอบคลุมการประเมินหน่วยงานภาครัฐกว่า 8,300 หน่วยงาน และมีการขยายขอบเขต

และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลำาดับ โดยใช้แนวทางและเคร่ืองมือการประเมินตามท่ีสำานักงาน ป.ป.ช. 

กำาหนด รวมไปถึงให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำาคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ และนำาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด 

และให้หน่วยงานกำากับดูแลส่วนราชการพิจารณานำาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้อง

กับยุที่ธศ�สตร์ช�ติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1 สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 – 2580), หน้า (9). 
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ท่ีได้กำาหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

ผ่านการมีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีโครงสร้างและภารกิจท่ีเหมาะสม และวัฒนธรรมการทำางาน ท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ�และ 

ผลประโยชน์ของส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุก ๆ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินการบริการสาธารณะ ตรวจสอบ

การดำาเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ตลอดจนดำาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม

ได้อย่างเหมาะสม 

สำาหรับรายละเอียดแนวทางการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ สำานักงาน ป.ป.ช. มุ่งเน้นการออกแบบการขับเคล่ือนการประเมินอยา่งเป็นระบบ รวมถึงให้ความสำาคัญ

ในการพัฒนาเกณฑ์์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินดังน้ี

	 การบริหารราชการส่วนกลาง	ประกอบด้วย
องคก์รอิสระ องคก์รอัยก�ร ศ�ล หนว่ยง�นในสงักัดำรัฐสภ� กรมหรอืเท่ี่ยบเที่�่ องค์ก�รมห�ชน รัฐวิส�หกิจ 

หน่วยง�นของรฐัอื�น ๆ  กองที่นุ สถ�บนัอุดำมศกึษ� มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน 

ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการของหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในระดับพ้ืนท่ีท่ีข้ึนตรง 

ต่อส่วนกลาง

	 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค	ประกอบด้วย
จังหวัดำ มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  

ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย สำานักงานจังหวัด  

และส่วนราชการส่วนภูมิภาคท่ีอยูใ่นการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมราชการในจังหวัดท่ีข้ึนตรงต่อส่วนกลาง  

และราชการระดับอำาเภอ สังกัดกระทรวงมหาดไทย)

อำ�เภอ ขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาครองจาก

จังหวัด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีนายอำาเภอเป็นหัวหน้าปกครอง มีอำานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่่ายบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาค ซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ในอำาเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอำาเภอ

	 การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิิ่น	ประกอบด้วย
องคก์รปกครองสว่นท้ี่องถิ�น มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินในภาพรวมของการบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังข้าราชการการเมือง

ฝ่่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่่ายสภา และฝ่่ายประจำาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

กรุงเที่พมห�นคร ต�มพระร�ชบัญญัติระเบ่ยบบริห�รร�ชก�รกรุงเที่พมห�นคร พ.ศ. 2528 กำาหนดให้

กรุงเทพมหานครมีสถานะเป็นนิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้ี่องถิ�นรูปแบบพิเศษ มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

มาจากการเลือกต้ังโดยตรง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีฝ่่ายนิติบัญญัติ คือ สภากรุงเทพมหานคร 
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1.2	ก�รขย�ยก�รประเมิน	ITA	ลงส่ำ�สำำ�นักง�นเขต	กรุงเทพมห�นคร
กรุงเทพมหานคร ในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ  

พาณิชยกรรม และการเงินของประเทศ รวมท้ังเป็นท่ีต้ังของหน่วยงานภาครัฐ บรรษัทธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ลงทุนต่างประเทศ 

หอการค้าต่างประเทศ เป็นด่านหน้าในการรองรับการท่องเท่ียวและการลงทุนจากต่างประเทศ รวมท้ังยงัเป็นแหล่งพำานัก 

หรือเป็นพ้ืนท่ีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายท่ีตอบหรือให้ข้อมูลแบบประเมินของดัชนีต่าง ๆ ท่ีเป็น 

แหล่งข้อมูลเป้าหมายส่วนใหญ่ท่ีองค์กรเพ่ือความโปรง่ใสนานาชาต ิ(Transparency International: TI) นำาไปประมวลผล 

ของดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย 

เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำาคัญของกรุงเทพมหานคร ในฐานะการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

รูปแบบพิเศษ ท่ีดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร มีอำานาจหน้าท่ีในการ 

บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซ่ึงแบ่งพ้ืนท่ีการปกครองออกเป็น 50 เขต ซ่ึงแต่ละเขตมีภารกิจและความรับผิดชอบ 

ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีของตน รวมถึงมีประชาชน ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน  

มาติดต่อราชการเพ่ือขออนุมัติ อนุญาต จากสำานักงานเขตต่าง ๆ เป็นจำานวนมาก แตกต่างจากพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน ๆ  

ท่ีมีระบบการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน โดยแบ่งการบริหารออกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำาบล ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเหล่าน้ี ได้เข้ารับ 

การประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment: 

ITA) ท้ังหมด

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับการดำาเนินงานของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ให้มีคุณธรรม

และมีความโปร่งใส รวมถึงเทียบเคียงการดำาเนินงานให้สอดรับกับพ้ืนท่ีของจังหวัดอ่ืน ๆ ดังท่ีกล่าวมา คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. จึงมีมติให้ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Assessment: ITA) ไปยังสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 

สร้างกลไกการป้องกันการทุจริตในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม 

นโยบายในระดับต่าง ๆ ท้ังในระดับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทประเด็นท่ี 21 การต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงเพ่ือยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ของประเทศไทยอย่างมีนัยสำาคัญอีกด้วย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร มีการประเมินสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ท้ัง 50 เขต 

แบ่งเป็น 6 กลุ่มเขต ได้แก่ 

1) กลุ่มกรุงเทพกลาง

2) กรุงเทพใต้

3) กรุงเทพเหนือ

4) กรุงเทพตะวันออก

5) กรุงธนเหนือ 

6) กรุงธนใต้
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รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี

กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ

สำานักงานเขตดินแดง สำานักงานเขตคลองเตย สำานักงานเขตจตุจักร

สำานักงานเขตดุสิต สำานักงานเขตบางคอแหลม สำานักงานเขตดอนเมือง

สำานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำานักงานเขตบางนา สำานักงานเขตบางเขน

สำานักงานเขตพญาไท สำานักงานเขตบางรัก สำานักงานเขตบางซ่ือ

สำานักงานเขตพระนคร สำานักงานเขตปทุมวัน สำานักงานเขตลาดพร้าว

สำานักงานเขตราชเทวี สำานักงานเขตพระโขนง สำานักงานเขตสายไหม

สำานักงานเขตวังทองหลาง สำานักงานเขตยานนาวา สำานักงานเขตหลักส่ี

สำานักงานเขตสัมพันธวงศ์ สำานักงานเขตวัฒนา

สำานักงานเขตห้วยขวาง สำานักงานเขตสวนหลวง

สำานักงานเขตสาทร

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ กลุ่มกรุงธนใต้

สำานักงานเขตคลองสามวา สำานักงานเขตคลองสาน สำานักงานเขตทุ่งครุ

สำานักงานเขตคันนายาว สำานักงานเขตจอมทอง สำานักงานเขตบางขุนเทียน

สำานักงานเขตบางกะปิ สำานักงานเขตตล่ิงชัน สำานักงานเขตบางแค

สำานักงานเขตบึงกุ่ม สำานักงานเขตทวีวัฒนา สำานักงานเขตบางบอน

สำานักงานเขตประเวศ สำานักงานเขตธนบุรี สำานักงานเขตภาษีเจริญ

สำานักงานเขตมีนบุรี สำานักงานเขตบางกอกน้อย สำานักงานเขตราษฎร์บูรณะ

สำานักงานเขตลาดกระบัง สำานักงานเขตบางกอกใหญ่ สำานักงานเขตหนองแขม

สำานักงานเขตสะพานสูง สำานักงานเขตบางพลัด

สำานักงานเขตหนองจอก
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1.3	 ข้อม่ลโครงก�ร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่หน่วยงานระดับตำ่ากว่ากรม  

ได้แก่ สำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร สถานีตำารวจนครบาล และอำาเภอ เพ่ือเป็นการผลักดันการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำานักงานเขต  

กรุงเทพมหานคร สำานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้พัฒนารายละเอียดเน้ือหาและข้ันตอนการประเมิน 

ให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและออกแบบการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของ

หน่วยงาน ลดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนา 

เคร่ืองมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำาไปสู่การยกระดับคะแนน

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงข้ึน ซ่ึงจัดทำาโดย คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ 

การประเมินด้านความโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรม และการทจุริต ท้ังเคร่ืองมือของประเทศไทย และเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้อง 

กับการส่งเสริมความโปร่งใสในระดับสากลเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาเกณฑ์์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการร่วมดำาเนินการขับเคล่ือนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการ

พ้ืนฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังน้ี

1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินท่ีดี อันได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simple and 

Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable

2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอก แนวต้ังและแนวราบ ได้แก่ ข้าราชการ

และลูกจ้างท่ีคละตำาแหน่งต้ังแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปจนถึงผู้บริหาร

ระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ

3) ITA จะต้องเป็นการประเมินท้ังการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft Corruption) 

และการเปล่ียนแปลงของการทจุริตในช่วงเวลาท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการประเมนิเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตของสำานักงานเขต ท่ีจะต้องทำาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย (Improvement) 

รวมถึงบริบทแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการการทุจริตด้วย

4) ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีข้ึนในระยะยาว โดยตัวช้ีวัดต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย เพ่ือให้องคาพยพ

ในสำานักงานเขตมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสำานักงานเขตของตน

5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาสำานักงานเขตในเชิงบวกมากกว่าทำาให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรู้สึกกังวล

6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนให้กับสำานักงานเขตไปในตัว

7) สำานักงานเขตท่ีได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำาผลการประเมินไปการปรับปรุงและ

พัฒนาประสทิธิภาพในการปฏบัิติงาน และไดรั้บประโยชนใ์นมุมของการส่ือสารภาพลกัษณ์องค์กร โดยเฉพาะ

การแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่า สำานักงานเขตให้ความสำาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกัน 

การทุจริตในหน่วยงานอยา่งไร และการดำาเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระมากเกินไป รวมท้ังต้องไม่เป็น 

ภาระกับบุคคลท่ีเข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย
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นอกจากน้ี สำานักงาน ป.ป.ช. ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ข้ึน โดยใช้ช่ือว่า ระบบ BANGKOKITA ท่ีจะใช้เป็นศูนย์กลาง

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกำากับติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

การวิเคราะห์และประมวลผลการประเมินได้อย่างแม่นยำา ตอบสนองต่อการนำาข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นท่ีต้อง

ปรับปรุงและพัฒนาและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร จำาแนกตัวช้ีวัดในการประเมินออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่

ตัวช่�วัดำท่ี่� 1   คือ  การปฏิบัติหน้าท่ี

ตัวช่�วัดำท่ี่� 2   คือ  การใช้งบประมาณ

ตัวช่�วัดำท่ี่� 3   คือ  การใช้อำานาจ

ตัวช่�วัดำท่ี่� 4   คือ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวช่�วัดำท่ี่� 5   คือ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตัวช่�วัดำท่ี่� 6   คือ  คุณภาพการดำาเนินงาน

ตัวช่�วัดำท่ี่� 7   คือ  ประสิทธิภาพการส่ือสาร

ตัวช่�วัดำท่ี่� 8   คือ  การปรับปรุงระบบการทำางาน

ตัวช่�วัดำท่ี่� 9   คือ  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวช่�วัดำท่ี่� 10 คือ  การป้องกันการทุจริต

และมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน แบ่งออกเป็น 3 เคร่ืองมือ ดังน้ี

1) แบบวัดำก�รรับรู้ของผูู้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ยภ�ยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

2) แบบวัดำก�รรับรู้ของผูู้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ยภ�ยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

3) แบบตรวจก�รเปิดำเผู้ยข้อมูลส�ธ�รณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
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2.	 ระเบียบวิธีก�รประเมิน

2.1	 วิธีก�รและเคร่�องม่อที�ใช้้ในก�รประเมิน	
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล จำาแนกออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี
1)	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	(Internal	 Integrity	and	Transparency	

Assessment:	 IIT) มีเน้ือหาสาระสำาคัญ ประกอบด้วย การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ท่ีมีต่อสำานักงานเขตตนเอง ใน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี ตัวช้ีวัดการใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดการใช้อำานาจ 

ตัวช้ีวัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวช้ีวัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

2)	แบบวดัการรบัรูข้องผู้มส่ีวนไดส่้วนเสยีภายนอก	(External	Integrity	and	Transparency	
Assessment:	EIT) มีเน้ือหาสาระสำาคัญ ประกอบด้วย การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ท่ีมีต่อสำานักงานเขตท่ีประเมิน ใน 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดคุณภาพการดำาเนินงาน ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการส่ือสาร  

และตัวช้ีวัดการปรับปรุงระบบการทำางาน

3)	แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	 (Open	Data	 Integrity	 and	 Transparency	 
Assessment:	OIT) เป็นแบบวัดท่ีให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท้ังระบุ URL เพ่ือเช่ือมโยง 

ไปสู่แหล่งท่ีอยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำาอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคำาตอบ ซ่ึงเป็นการประเมินท่ีมุ่งเน้น 

ในการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ในเว็บไซต์หลักของสำานักงานเขตได้ ใน 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม 

ความโปร่งใส) และตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดยอ่ย ได้แก่ การดำาเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

และมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต)

2.2	ประช้�กร	และกลุ�มตัวอย��ง
1)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรในสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับ  

ผู้อำานวยการเขต / ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต / หัวหน้าฝ่่าย / ข้าราชการ ไปจนถึงลูกจ้าง ท่ีทำางานกับสำานักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต)

2)	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน  

ท่ีเคยเข้ารับบริการหรือมาติดต่อราชการตามภารกิจของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร รวมถึงบุคคล นิติบุคคล 

ท่ีเป็นคู่ค้าคู่สัญญากับสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณปัจจุบัน (รวมถึงผู้มารับบริการ หรือ คู่ค้าคู่สัญญา 

ของโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขต)

3)	เว็บไซต์	หมายถึง เว็บไซต์หลักของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
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หมายเหตุ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ภายนอก รวมถึงโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต

2.3	ก�รประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน จะมีการคำานวณคะแนนท้ังรายตัวช้ีวัด รายเคร่ืองมือ และคะแนนรวมตามลำาดับ  

โดยมีข้ันตอน ดังน้ี

ตารางท่ี	1 แสดงการประมวลผลคะแนน จากเคร่ืองมือท้ัง 3 เคร่ืองมือ

คะแนน แบบ	IIT แบบ	EIT แบบ	OIT

คะแนนข้อคำาถาม
คะแนนเฉล่ียของ

ข้อคำาถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนเฉล่ียของ

ข้อคำาถามจากผู้ตอบทุกคน
คะแนนของข้อคำาถาม

คะแนนตัวช้ีวัดย่อย – –
คะแนนเฉล่ียของ

ทุกข้อคำาถาม
ในตัวช้ีวัดย่อย

BANGKOKITA

IIT EIT OIT
บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือ

หนวยงานของรัฐอ่ืน ท่ีเคยมารับบริการ 
หรือมาติดตอราชการตามภารกิจของ

สํานักงานเขต ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมถึงบุคคล นิติบุคคลท่ีเปนคูคา คูสัญญา

กับสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร

Website หลักของสํานักงานเขต

บุคลากรในสํานักงานเขตทุกระดับ 
ต้ังแตระดับ ผูอํานวยการเขต / ผูชวย

ผูอํานวยการเขต / หัวหนาฝาย / ขาราชการ
ไปจนถึงลูกจางท่ีทํางานกับสํานักงานเขต

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก EIT (ตัวช้ีวัดท่ี 6-8)

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
OIT (ตัวช้ีวัดท่ี 9-10)

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน  IIT (ตัวช้ีวัดท่ี 1-5)

Websiteผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

การรับรู การรับรู การเปดเผยขอมูล
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คะแนน แบบ	IIT แบบ	EIT แบบ	OIT

คะแนนแบบวัดการรับรู้
คะแนนเฉล่ียของ
ทุกตัวช้ีวัดในแบบ

วัดการรับรู้

คะแนนเฉล่ียของ
ทุกตัวช้ีวัดในแบบ

วัดการรับรู้

คะแนนเฉล่ียของ
ทุกตัวช้ีวัดในแบบตรวจ

การเปิดเผยข้อมูล

นำ้าหนักแบบวัดการรับรู้ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40

คะแนนแบบวัดการรับรู้
ท่ีถ่วงนำ้าหนักแล้ว

คะแนนแบบวัดการรับรู้ x 
0.30

คะแนนแบบวัดการรับรู้ x 
0.30

คะแนนแบบวัดการรับรู้ x 
0.40

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบวัดการรับรู้ท่ีถ่ิ่วงนำ้าหนักแล้ว

คำาอธิบาย
ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ตัวช้ีวัดท่ี 10 หมายถึง คะแนนตามตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ท่ียังไม่ได้คิดคะแนน

แบบถ่วงนำ้าหนัก  

คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวช้ีวัดท่ีได้ถ่วงนำ้าหนักแล้ว โดยมีรายละเอียดของการถ่วงนำ้าหนัก 

ดังน้ี

ถ่วงนำ้าหนักร้อยละ 30 ตามแบบวัดการรับรู้ IIT ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดท่ี 1 - ตัวช้ีวัดท่ี 5

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 คือ การปฏิบัติหน้าท่ี

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 คือ การใช้งบประมาณ

 ตัวช้ีวัดท่ี 3 คือ การใช้อำานาจ

 ตัวช้ีวัดท่ี 4 คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 ตัวช้ีวัดท่ี 5 คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ถ่วงนำ้าหนักร้อยละ 30 ตามแบบวัดการรับรู้ EIT ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดท่ี 6 - ตัวช้ีวัดท่ี 8

 ตัวช้ีวัดท่ี 6 คือ คุณภาพการดำาเนินงาน

 ตัวช้ีวัดท่ี 7 คือ ประสิทธิภาพการส่ือสาร

 ตัวช้ีวัดท่ี 8 คือ การปรับปรุงระบบการทำางาน

ถ่วงนำ้าหนักร้อยละ 40 ตามแบบวัดการรับรู้ OIT ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดท่ี 9 - ตัวช้ีวัดท่ี 10

 ตัวช้ีวัดท่ี 9 คือ การเปิดเผยข้อมูล

 ตัวช้ีวัดท่ี 10 คือ การป้องกันการทุจริต

ระดับผลการประเมิน หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวช้ีวัดท่ีได้ถ่วงนำ้าหนักแล้ว โดยจัดระดับตาม

ค่าคะแนน ITA ดังน้ี

 ค่าคะแนน ITA เท่ากับ 95 - 100 คือ AA

 ค่าคะแนน ITA เท่ากับ 85 - 94.99 คือ A

 ค่าคะแนน ITA เท่ากับ 75 - 84.99 คือ B 
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 ค่าคะแนน ITA เท่ากับ 65 - 74.99 คือ C

 ค่าคะแนน ITA เท่ากับ 55 - 64.99 คือ D

 ค่าคะแนน ITA เท่ากับ 50 - 54.99 คือ E

 ค่าคะแนน ITA เท่ากับ 0 - 49.99 คือ F

ตารางท่ี	2 ตารางแสดงสัดส่วนนำ้าหนักคะแนน

เครื่องมือ นำ้าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดย่อย จำานวนข้อคำาถิ่าม

IIT 30

การปฏิบัติหน้าท่ี – 6

การใช้งบประมาณ – 6

การใช้อำานาจ – 6

การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6

การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6

EIT 30

คุณภาพการดำาเนินงาน – 5

ประสิทธิภาพการส่ือสาร – 5

การปรับปรุงการทำางาน – 5

OIT 40

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน 9

การบริหารงาน 8

การบริหารเงินงบประมาณ 7

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4

การส่งเสริมความโปร่งใส 5

การป้องกันการทุจริต
การดำาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 8

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 7

2.4	ก�รเก็บรักษ�ข้อม่ลที�เป็นคว�มลับ	
ข้อมูลส่วนบุคคลและคำาตอบของผู้ตอบแบบวัดการรับรู้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีท่ีสุด และจะไม่ถูกนำาไป 

เผยแพร่หรือใช้เพ่ือการอ่ืนใด ๆ ท้ังส้ิน ซ่ึงการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะภาพรวมเท่าน้ัน  

ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด โดยคณะผู้ประเมินจะใช้ความระมัดระวังและใช้จรรยาบรรณ

วิชาชีพในการดำาเนินโครงการท่ีไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับใดต่อสาธารณชนหรือช่องทางอ่ืน ๆ และดำาเนินการ 

ในวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือการป้องกันการร่ัวไหลของข้อมูลหรือเอกสารในทุกข้ันตอนของการดำาเนินโครงการ 
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3.	 กลุ�มตัวอย��งในก�รเก็บรวบรวมข้อม่ล

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สำาหรับการประเมิน มีดังน้ี

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (โดยสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำาเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน)

o กลุ่มท่ี่� 1: ข้าราชการสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต กำาหนด

จำานวนข้ันตำ่าร้อยละ 70 ของจำานวนข้าราชการ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

o กลุ่มท่ี่� 2: ลูกจ้างของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต กำาหนด

จำานวนข้ันตำ่า ร้อยละ 70 ของจำานวนลูกจ้าง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ตัวอย่าง: กรณีสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร กรอกจำานวน ข้าราชการ และ ลูกจ้าง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีมาเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังน้ี

รายละเอียด ข้าราชการ ลูกจ้าง

จำานวนข้าราชการและลูกจ้างท่ีปฏิบัติงาน 1 ปี ข้ึนไป 100 400

จำานวน ร้อยละ 70 70 280

รวมจำานวนข้ันตำ่าท่ีต้องประเมิน 70+280	=	350	คน

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดำยกำ�หนดำกลุ่มตัวอย่�งและเก็บข้อมูลของผูู้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ยภ�ยนอก

ไม่น้อยกว่� 400 ตัวอย่�ง/สำ�นักง�นเขต กรุงเที่พมห�นคร (โดยสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำาเนินการ

จัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 16 สิงหาคม 2565)

3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ท้ัง 50 เขต 

ท่ีเข้ารับการประเมิน
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4.	 ก�รเก็บรวบรวมข้อม่ล

การเก็บรวบรวมข้อมูล สำาหรับแต่ละเคร่ืองมือการประเมิน จะดำาเนินการผ่านระบบ BANGKOKITA ซ่ึงเป็น

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานสำาหรับสำานักงานเขต 

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และทำาให้ 

การดำาเนินการประเมินสามารถทำาได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ี

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	 (IIT) เก็บรวบรวมข้อมูล

ดำาเนินการ ดังนี้

สำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร นำา URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ภายในของสำานักงานเขต โดยสำานักงานเขตควรคำานึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะสามารถ 

เข้าถึงได้อย่างสะดวกและการเผยแพร่ครอบคลุมท่ัวถึง ทุกส่วนงานและทุกระดับของสำานักงานเขต จากน้ันผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้วยตนเองผา่นทาง URL หรอื QR code 

ซ่ึงจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ BANGKOKITA โดยตรง 

ท้ังน้ี หากสำานักงานเขต มีข้อสงสัยเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับคำาแนะนำาจากสำานักงาน 

ป.ป.ช. เพ่ือให้ดำาเนินการให้ถูกต้อง เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของสำานักงานเขต ได้ตามหลักทางวิชาการมากท่ีสุด

ข้อควรระวัง	#1
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT สำานักงานเขตจะต้องกำากับติดตามและส่งเสริมให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ
ตามระยะเวลาท่ีกำาหนดให้ได้มากท่ีสุด และไม่น้อยกว่าจำานวนกลุ่มตัวอย่างข้ันตำ่าตามท่ีกำาหนด

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(EIT) เก็บรวบรวมขอ้มูล

ดำาเนินการ ดังน้ี

1) สำานักงานเขต มีหน้าท่ีในการนำาช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ URL หรือ QR code ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำานักงานเขตท่ีมารับบริการหรือ

มาติดต่อกับสำานักงานเขต โดยสำานักงานเขตควรคำานึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถ

เข้าถึงได้อย่างสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ด้วยตนเอง ผ่านทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ BANGKOKITA โดยตรง 
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2) สำานักงานเขตเผยแพร่และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ จุดบริการ รวมถึงการดำาเนินโครงการ 

กิจกรรม หรืองานบริการอ่ืน ๆ  นอกสถานท่ี ให้กับประชาชนในสำานักงานเขต ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 16 สิงหาคม 2565  

ให้ได้จำานวนมากท่ีสุด อย่างน้อย 400 คน

3) สำานักงาน ป.ป.ช. นำาส่ง QR code เพ่ือท่ีสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร นำาไปวาง ณ จุดให้บริการสำาหรับ

เป็นช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

เข้ามาตอบในระบบ BANGKOKITA ซ่ึงจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ BANGKOKITA โดยตรง 

4) สำานักงาน ป.ป.ช. โดยคณะนักวิจัย ดำาเนินการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) เฉพาะคู่ค้าคู่สัญญาของสำานักงานเขตผ่านช่องทาง sms, E-mail หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามบัญชีรายช่ือ 

ท่ีสำานักงานเขตจัดส่ง

5) สำานักงาน ป.ป.ช. โดยคณะนักวิจัย ติดต่อประสานผู้ประสานงานของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 50 เขต 

ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูล หรือประสานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม

ท้ังน้ี หากสำานักงานเขตมีข้อสงสัยเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติ สามารถสอบถามและขอรับคำาแนะนำาจากคณะนักวิจัย  

การประเมินเพ่ือให้ดำาเนินการให้ถูกต้อง รวมไปถึงคณะนักวิจัยการประเมินอาจมีการสอบทานหรือสุ่มตรวจสอบ 

การดำาเนินการของสำานักงานเขตให้เป็นไปตามแนวทางท่ีกำาหนด เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพและสามารถสะท้อนผลของสำานักงานเขต ได้ตามหลัก 

ทางวิชาการมากท่ีสุด

การเก็บข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)	สำาหรับสำานักงานเขต
ข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเก็บข้อมูลจากสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 50 เขต ท่ีเข้ารับ 

การประเมิน โดยผู้ดูแลระบบ/ผู้ประสานงานของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 50 เขต มีหน้าท่ีในการตอบแบบตรวจ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เขตละ 1 ชุด

การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในแต่ละข้อคำาถาม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี”  

โดยหากเลือก “มี” ให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหน่ึงบนเว็บไซต์หลักของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเน้ือหา

ข้อความหรือลิงค์สำาหรับเช่ือมโยงไปยังข้อมูลตามท่ีแต่ละข้อคำาถามกำาหนด ส่วนช่อง “คำาอธิบาย” สามารถกรอก 

คำาอธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่ก็ได้ โดยสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร สามารถส่งลิงค์ได้มากกว่า 1 ลิงค์ในแต่ละข้อ

กรณีท่ีสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร มีข้อจำากัดหรือเหตุผลความจำาเป็น ทำาให้เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตาม 

รายละเอียดท่ีกำาหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดท่ีกำาหนดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) ได้ ให้สำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร อธิบายเหตุผลความจำาเป็นประกอบโดยละเอียด
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ข้อควรระวัง	#2
สำานักงานเขต จะต้องทำาความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคำาถาม สอบทานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล 
ในการตอบคำาถามให้ชัดเจนมากท่ีสดุ โดยสามารถขอรบัคำาแนะนำาจากคณะท่ีปรึกษาการประเมนิได้ภายในระยะเวลา
ท่ีกำาหนด ในข้ันตอนการตอบคำาถาม 
ท้ังน้ี หลังจากส้ินสุดระยะเวลาในข้ันตอนการตอบคำาถามแล้ว สำานักงานเขตจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือส่งข้อมูล
เพ่ิมเติมได้

ข้อควรระวัง	#3
สำานักงานเขต จะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจำาเป็นทางเทคนิคทำาให้เว็บไซต์หลักของหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงได้ช่ัวคราว  
สำานักงานเขตจะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดในข้ันตอนการตรวจสอบ 
การเปิดเผยข้อมูล

ข้อควรระวัง	#4
กรณีท่ีสำานักงานเขต ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เน่ืองจากมีข้อจำากัดหรือเหตุผลความจำาเป็นทำาให้ไม่สามารถ 
เผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดท่ีกำาหนดได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำาเป็นมาอย่างละเอียด โดยจะต้องมี
สาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจำากัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ
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5.	 ร�ยละเอียดตัวช้ี้วัดที�ใช้้ในก�รประเมิน

ตัวช้ี้วัดที�	1	ก�รปฏิิบัติหน้�ที�
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน  

มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำาเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป 

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อท่ัวไปหรือผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงาน 

อยา่งมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ี

ในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม

นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ   

ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ท้ังในกรณีท่ีแลกกับการปฏิบัติหน้าท่ี และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำาคัญต่าง ๆ  

ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซ่ึงถือเป็น

ความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I1 บุคลากรในสำานักงานเขตของทา่น ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำาหนด

 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำาหนด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I2 บุคลากรในสำานักงานเขตของทา่น ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน เพียงใด
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ประเด็นการประเมิน ระดับ

I3 บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 มุ่งผลสำาเร็จของงาน

 ให้ความสำาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I 4  บุคลากรในสำา นักงานเขตของท่าน มีการ เรียก รับ ส่ิง ดั ง ต่อไป น้ี  จาก ผู้มา ติด ต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

ม่ ไม่ม่

 เงิน

 ทรัพย์สิน

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

หม�ยเหตุ: - เป็นการเรียกรับท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

 - ท่ีมา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในสำานักงานเขต
ของท่าน มีการรับส่ิงดังต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่

ม่ ไม่ม่

 เงิน

 ทรัพย์สิน

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

หม�ยเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I6 บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอก หรือภาคเอกชน  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และคาดหวังให้มีประโยชน์ต่างตอบแทนในอนาคต หรือไม่

ม่ ไม่ม่

 เงิน

 ทรัพย์สิน

 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
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ตัวช้ี้วัดที�	2	ก�รใช้้งบประม�ณ
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำาเนินการ

ต่าง ๆ  ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำาแผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำาปีและเผยแพรอ่ย่างโปร่งใส ไปจนถงึลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหนว่ยงานอยา่งคุ้มค่า เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเร่ืองต่าง ๆ  

เช่น ค่าทำางานลว่งเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างและการตรวจรบัพัสดุด้วย

นอกจากน้ี ยงัให้ความสำาคัญกับการเปิดโอกาสให้บคุลากรภายในมีสว่นร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ

ของหน่วยงานตนเองได้

แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี 
ของสำานักงานเขตของท่าน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I 8  สำา นั ก ง าน เขตของ ท่ าน  ใช้ จ่ า ย งบประมาณ  
โดยเป็นไปตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 ความคุ้มค่า

 ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้

หม�ยเหตุ: ท่ีมา พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I9 สำานักงานเขตของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I10 บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ 
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I11 สำานักงานเขตของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อย
เพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 โปร่งใส ตรวจสอบได้

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I12 สำานักงานเขตของท่าน มีช่องทางให้ท่านมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามประเด็น 
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 ช่องทางการสอบถาม

 ช่องทางการทักท้วง

 ช่องทางการร้องเรียน 
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ตัวช้ี้วัดที�	3	ก�รใช้้อำ�น�จ
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำานาจของ

ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือก

บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซ่ึงจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำานาจส่ังการ

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำาในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง

นอกจากน้ี ยังประเมินเก่ียวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีอาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำานาจ การซ้ือขาย

ตำาแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี

คำานิยาม: ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลำาดับท่ีสูงกว่าท่าน และทำาหน้าท่ี 

มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง เช่น หากท่านปฏิบัติงานอยูใ่นฝ่่ายปกครอง ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้าฝ่่ายปกครอง 

หรือหากท่านปฏิบัติงานฝ่่ายเทศกิจ ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้าฝ่่ายเทศกิจ

ในกรณีท่ี ผู้อำานวยการเขต เป็นผู้ตอบแบบประเมินเอง “ผู้บังคับบัญชาของท่านตามข้อ I13-I17” ให้ผู้อำานวยการเขต 

ประเมินการใช้อำานาจของตนเอง

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำาแหน่งหน้าท่ี หากกรณีผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติภารกิจอ่ืน 

นอกเหนือจากการกำาหนดตำาแหน่ง (Job Description) ให้มีการมอบหมายงานในลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ 

ให้ชัดเจน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ 
การพัฒนา เช่น เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุน
การศึกษา ฯลฯ อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่านส่ังการให้ท่านทำาธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่านส่ังการให้ท่านทำาในส่ิงท่ี 
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I18 การบริหารงานบุคคลของสำานักงานเขตของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำานาจ

 มีการซ้ือขายตำาแหน่ง

 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
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ตัวช้ี้วัดที�	4	ก�รใช้้ทรัพย์สิำนของร�ช้ก�ร
คำาอธบิาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพยสิ์นของ

ราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น

ของตนเองหรือนำาไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน 

และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก

นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำาแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่

ให้บุคลากรภายในไดรั้บทราบและนำาไปปฏบัิติ รวมไปถงึหน่วยงานจะตอ้งมีการกำากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยสิ์น

ของราชการของหน่วยงานด้วย

แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I19 บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำาไปให้ก ลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ  
ไปใช้ปฏิบัติงานในสำานักงานเขตของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I21 กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงาน บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากสำานักงานเขตของท่าน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของสำานักงานเขตของท่าน เก่ียวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I24 สำานักงานเขตของท่าน มีการกำากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำาไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ตัวช้ี้วัดที�	5	ก�รแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา

การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความสำาคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้านการทุจริต

อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  

และจัดทำาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ท่ีจะต้องทำาให้

การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเช่ือม่ันให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเม่ือพบเห็น 

การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย

นอกจากน้ี หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้่าระวงั ตรวจสอบการทจุริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำาผลการตรวจสอบ 

ของฝ่่ายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำางาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
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แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 6 ข้อ ดังต่อไปน้ี

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I25 ผู้อำานวยการเขตของทา่น ใหค้วามสำาคัญกับการตอ่ต้าน
การทุจริตภายในเขต มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I26 สำานักงานเขตของท่าน มีการดำาเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ ม่ ไม่ม่

 ผู้อำานวยการเขต กำาชับ ส่ังการ เฝ้่าระวัง ป้องกันการทุจริตในฝ่่ายต่าง ๆ ในสำานักงานเขต

 แต่ละฝ่่ายมีแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีชัดเจน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I27 ปัญหาการทุจริตในสำานักงานเขตของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: หากท่านเห็นว่าสำานักงานเขตของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด”

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I28 สำานักงานเขตของท่าน มีการดำาเนินการดังต่อไปน้ี  
ต่อการทุจริตในสำานักงานเขต มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 เฝ้่าระวัง

 ตรวจสอบ

 ลงโทษทางวินัยหากมีการทุจริต
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I29 สำานักงานเขตของท่าน มีการนำาผลการตรวจสอบ 
ของฝ่่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกสำานักงานเขต  
ไปปรับปรุงการทำางาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในสำานักงานเขต  
มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: ฝ่่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในกรุงเทพมหานคร (สตน.)

 ฝ่่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอำานาจหน้าท่ีตรวจสอบการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน 
ในสำานักงานเขตหรอืในฝ่่ายของทา่น ท่านมีความคดิเห็นต่อ
ประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

 ม่ันใจว่าจะมีการดำาเนินการอย่างตรงไปตรงมา

 ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง

ตัวช้ี้วัดที�	6	คุณภ�พก�รดำ�เนินง�น
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำาเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตาม

มาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  

รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับการดำาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซ่ึงสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้

เก่ียวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพยส์นิ หรือประโยชน์อ่ืน ๆ  เพ่ือแลกกับการปฏิบตัหิน้าท่ีดว้ย

นอกจากน้ี ยงัประเมินการรับรู้เก่ียวกับการบริหารงานและการดำาเนินงานในภาพรวมของหนว่ยงาน ท่ีจะต้องคำานึงถึง 

ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
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แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 5 ข้อ ดังต่อไปน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

E1 เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำาหนด

 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำาหนด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E2 เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ  อยา่งเท่าเทียมกัน  
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E3 เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เก่ียวกับการดำาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย
หรือให้ส่ิงดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

ม่ ไม่ม่

 เงิน

 ทรัพย์สิน

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น

หม�ยเหตุ: เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E5 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการดำาเนินงาน โดยคำานึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด

ตัวช้ี้วัดที�	7	ประสิำทธิภ�พก�รส่ำ�อสำ�ร
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเร่ืองต่าง ๆ  

ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วน 

และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง 

การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำาติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การดำาเนินงาน/การให้บริการ และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี ยังประเมินการรับรู้ 

เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซ่ึงสะท้อนถึง 

การส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 5 ข้อ ดังต่อไปน้ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน

 มีช่องทางหลากหลาย

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E7 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน หรือ
ข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด
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ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ม่ ไม่ม่

E8 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัังคำาติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำาเนินงาน/ 
การให้บริการ หรือไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E9 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำาถาม
เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำาเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด”

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ม่ ไม่ม่

E10 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 
ในสำานักงานเขต หรือไม่

ตัวช้ี้วัดที�	8	ก�รปรับปรุงระบบก�รทำ�ง�น
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการทำางานของหน่วยงานให้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินงาน 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ท้ังน้ี นอกจากหน่วยงาน 

จะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำาเนินงานให้ดีข้ึนแล้ว ยงัควรให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีความโปร่งใส 

มากข้ึนอีกด้วย

แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วยข้อคำาถามจำานวน 5 ข้อ ดังต่อไปน้ี
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E11 เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ให้บริการ 
ท่ีดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: ให้บริการท่ีดีข้ึน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขต ได้มีการปรับปรุงการให้บริการท่ีดีข้ึน เต็มใจให้บริการ  

พร้อมให้ข้อมูล อธิบาย มีอัธยาศัยท่ีดีต่อผู้มารับบริการ หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับการให้บริการท่ีท่าน 

คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ หากเห็นว่าการบริการท่ีดีอยูแ่ล้ว ให้ตอบมากท่ีสุด 

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E12 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ปรับปรุงการให้บริการ 
ท่ีดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: การให้บริการท่ีดีข้ึน หมายถึง สำานักงานเขตได้มีการปรับปรุงการให้บริการท่ีดีข้ึน เช่น มีข้ันตอนการติดต่อท่ีชัดเจน  

มีการปฏิบัติงานท่ีสะดวก รวดเร็ว มีส่ิงอำานวยความสะดวกผู้มารับบริการ  หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบ 

กับการให้บริการท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ม่ ไม่ม่

E13 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินงาน/การให้บริการ  
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E14 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการดำาเนินงาน/การให้บริการของสำานักงานเขต 
ท่ีดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมรับฟััง ร่วมวางแผน ร่วมดำาเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E15 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการพัฒนาการดำาเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับการดำาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ตัวช้ี้วัดที�	9	ก�รเปิดเผยข้อม่ล
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำานักงานเขต ให้สาธารณชน

ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี และการจดัซ้ือจัดจ้างหรอืการจดัหาพสัดุ (4) การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์์ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียน

การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส 

ในการบริหารงานและการดำาเนินงานของหน่วยงาน

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ของสำานักงานเขต

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปน้ี

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.1	ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ข้อมูลพื�นฐ�น

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 
(Organization charts) ท่ีแสดงถึงการแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ภายใน
ของสำานักงานเขต

- ประกอบด้วย ตำาแหน่งสำาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน และจะต้อง 
ลงรายละเอยีดข้อมูลจนถึงระดับฝ่่าย กลุ่มงาน และโรงเรียนในสงักัด
สำานักงานเขต โดยจะต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วน

หม�ยเหตุ: เพ่ือให้ประชาชนทราบว่า ในแต่ละฝ่่ายประกอบด้วยลักษณะงานใด  
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่่ายตามการมอบหมายงานตามอำานาจ 

ของผู้อำานวยการเขตและการออกคำาส่ังแบ่งงานภายใน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ข้อมูลพื�นฐ�น

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงรายนามของผู้บริหารสำานักงานเขต ได้แก่ ผู้อำานวยการเขต
ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต และหัวหน้าฝ่่าย ท่ีเป็นปัจจุบัน โดยต้อง
ทำาการปรับปรุงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกคร้ัง ประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปน้ี
o ช่ือ-นามสกุล
o ตำาแหน่ง
o รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ
o กรณีท่ียังไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งให้ระบุ –ว่าง- 

O3 อำานาจหน้าท่ี

- อำานาจหน้าท่ี หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับอำานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
สำานักงานเขตตามท่ีกฎหมายกำาหนด ได้แก่ ประกาศกรงุเทพมหานคร 
เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำาหนดอำานาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
สำานักงานเขต

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำานักงานเขต ให้เผยแพร่ โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วน ดังน้ี
 1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)
 2. จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี/แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

หม�ยเหตุ: จะทำาการปรับปรุงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกคร้ัง

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อสำานักงานเขต จะต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีครบถ้วน
ตามรายการ ต่อไปน้ี

1) ท่ีอยู่ 
2) หมายเลขโทรศัพท์ 
3) หมายเลขโทรสาร 
4) ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) 
5) แผนท่ีต้ังของสำานักงานเขต

หม�ยเหตุ : จะต้องทำาการปรับปรุงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกคร้ัง

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของสำานักงานเขต
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ข่�วประช�สัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ี 
หรือภารกิจของสำานักงานเขตตามท่ีกฎหมายกำาหนด

- ข้อมูล ข่าวสารเป็นปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง
- มีข่าวสารท่ีแสดงถึง สำานักงานเขตประชาสัมพันธ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำานักงานเขต  
กรุงเทพมหานคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเน่ือง

ก�รปฏิิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
และสำานักงานเขตสามารถส่ือสารให้คำาตอบกับผู้สอบถามได้

- โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง ได้แก่ กล่องข้อความ 
ถาม-ตอบ หรืออ่ืน ๆ  ท่ีสามารถส่ือสารสองทางได้ โดยต้องเช่ือมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสำานักงานเขต

O9 Social Network

- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำานักงานเขต เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube เป็นต้น

- สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของสำานักงานเขต

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.2	การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

แผู้นดำำ�เนินง�น

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำาปี

- แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำาปี
- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม  

งบประมาณท่ีใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น

O11
รายงานการกำากับติดตาม
การดำาเนินงานประจำาปี

- แสดงความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำาปี 2565 ของสำานักงานเขต

- มีเน้ือหารายงานความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำาเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดำาเนินงาน 
เป็นต้น 

- เป็นรายงานข้อมูลรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- การรายงานตามแบบฟัอร์มท่ี สยป. ให้ความอนุเคราะห์
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

แผู้นดำำ�เนินง�น

O12 รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี

- แสดงผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำานักงานเขต 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำาเนินงาน เช่น ผลการดำาเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ�ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การรายงานตามแบบฟัอร์มท่ี สยป. ให้ความอนุเคราะห์

ก�รปฏิิบัติง�น

O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน)

- ข้อมูลเก่ียวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของแต่ละฝ่่าย พร้อมรายละเอียด

ก�รให้บริก�ร

O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(ของประชาชนผู้มารับบริการ)

- คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล
เก่ียวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำานาจหน้าท่ีหรือ
ภารกิจของสำานักงานเขต ท่ีผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ 

- ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ข้ันตอนการให้บริการ แผนผัง/
แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ แยกตาม 
หมวดหมู่ของงานบริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมี สถิติการให้บริการตามอำานาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของสำานักงานเขต

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

O16
รายงานผลการสำารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

- รายงานผลการสำารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำานาจหน้าท่ี
หรือภารกิจของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร

- เป็นข้อมูลรายเดือน อยา่งน้อยในรอบ 6 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

หม�ยเหตุ : ท้ังน้ีสามารถใช้ฟีัเจอร์การสำารวจความพงึพอใจในระบบ BANGKOKITA 
มาตอบได้

O17 E–Service

- E–Service จะต้องมีช่องทางท่ีผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถขอรับบริการตามอำานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสำานักงานเขต  
ตามภารกิจของสำานักงานเขต ได้แก่ ระบบการจองเพ่ือขอรับ
บริการผ่านช่องทางออนไลน์ BKK Connect ฯลฯ หรือระบบ 
ท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ เป็นต้น
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.3	การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

แผู้นก�รใช้จ่�ยงบประม�ณประจำ�ปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี

- จะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรายละเอียด

- มีข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ิมเติม

O19
รายงานการกำากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำาปี

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
งบประมาณ เป็นต้น

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

O20
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำาปี

- แสดงผลการดำาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี
- มี ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ได้แก่  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ�
ตามเป้าหมาย 

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก�รจัดำซืื้�อจัดำจ้�งหรือก�รจัดำห�พัสดุำ

O21
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน 
จะต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ข้อมูลจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
รายโครงการ

O22
ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศตามท่ีสำานักงานเขตจะต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้แก่ 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O23
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสำานักงานเขต
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ งานท่ีซ้ือหรือจ้าง  

วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลง
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รจัดำซืื้�อจัดำจ้�งหรือก�รจัดำห�พัสดุำ

 เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง 
ในการซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น

- จำาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใด 
ให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง) 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

O24
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจำาปี

- รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำาปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

- อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
o สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
o ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น 

ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการกำาหนด TOR ราคากลาง  
การหาผู้ชำานาญงานเทยีบเคียง ปัญหาในข้ันตอนกระบวนการจดัซ้ือ 
จัดจ้างท่ีทำาให้การจัดซ้ือจัดจ้างไม่สำาเร็จ เช่น การประกาศแล้ว 
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จนเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่  
การบริหารสัญญา ตลอดจนการตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย 
ในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

o ข้อเสนอแนะการปรบัปรุงพัฒนาการจดัซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o เผยแพร่ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2565 (หากไม่เผยแพร่ 

ในระยะเวลาท่ีกำาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน)

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.4	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รบริห�รและพัฒน�ที่รัพย�กรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคลของผู้อำานวยการเขต ได้แก่
 1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบรรจุแต่งต้ัง 

(ลูกจ้าง) การโยกย้าย (ข้าราชการ /ลูกจ้าง) การพิจารณาความดี
ความชอบ (ข้าราชการ/ลูกจ้าง) ฯลฯ 

 2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การริเร่ิม แนวทาง
การพัฒนาข้าราชการ และลูกจ้าง เพ่ือให้ปฏิบัติงานในฝ่่ายต่าง ๆ  
ให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รบริห�รและพัฒน�ที่รัพย�กรบุคคล

 3. ผู้อำานวยการเขตส่ือสารนโยบายไปยังข้าราชการและลูกจ้างด้วย 
ตามช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ประกาศภายในสำานักงานเขต ช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ 

O26
การดำาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

- สำานักงานเขตมีการดำาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามท่ีได้ประกาศตามข้อ O25

O27
หลักเกณฑ์์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- สำานักงานเขตมีการประกาศหลักเกณฑ์์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

- หลักเกณฑ์์การสรรหาและคัดเลือก
- หลักเกณฑ์์การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย บุคลากร 
- หลักเกณฑ์์การพัฒนาบุคลากร 
- หลักเกณฑ์์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- หลักเกณฑ์์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำาลังใจ

หม�ยเหตุ: สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล กรุงเทพมหานคร ได้

O28
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำาปี

- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการดำาเนินการตามนโยบายการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.5	การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รจัดำก�รเรื�องร้องเร่ยนก�รทุี่จริต

O29
แนวปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำาเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขต/
กรุงเทพมหานคร 

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ได้แก่ รายละเอียดวิธีการ 
ท่ีบุคคลภายนอกจะทำาการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการ 
ในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา
ดำาเนินการ

O30
ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต

- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขต  
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รจัดำก�รเรื�องร้องเร่ยนก�รทุี่จริต

- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสำานักงานเขต

O31
ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตประจำาปี

- แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขต

- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน เช่น จำานวนเร่ือง 
เร่ืองท่ีดำาเนินการแล้วเสร็จ เร่ืองท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการ เป็นต้น 

- กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้ระบุ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565

ก�รเปิดำโอก�สให้เกิดำก�รม่ส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟัังความคิดเห็น

- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 
การดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสำานักงานเขต 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสำานักงานเขต

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แสดงการดำาเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคี
เครือข่ายภาคประชาสงัคมได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานตามภารกจิ 
ของสำานักงานเขต

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

ตัวช้ี้วัดที�	10	ก�รป้องกันก�รทุจริต
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

เพ่ือเปิดเผยการดำาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำาเนินการ 

เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ

ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม 

ของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปน้ี
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	10.1	การดำาเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

เจตจำ�นงสุจริตของผูู้้บริห�ร

O34 เจตจำานงสุจริตของผู้บริหาร

- เจตจำานงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์ หรือ
คำาม่ันของผู้อำานวยการเขต คนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ี และ
บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ – ไม่รับ (NO Gift Policy) และต่อต้าน 
การรับสินบนในทุกรูปแบบ

- โดยจัดทำาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำาเนินการหรือกิจกรรม 
ท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำานวยการเขต คนปัจจุบัน ในการ
ให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปรง่ใส และจะตอ้งเป็นข้อมูลภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

- ต้องมีข้อมูล ผู้อำานวยการเขตมีส่วนร่วมในการช้ีแจง เน้นยำ้า  
ให้ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับรู้รับทราบ

ก�รประเมินคว�มเส่�ยงเพื�อก�รป้องกันก�รทุี่จริต

O36
การประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจำาปี

- การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จะต้องมีการประเมินความเส่ียงของการดำาเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด 
การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีแต่ละฝ่่ายได้วิเคราะห์ และรวบรวมเปน็ภาพ
ของสำานักงานเขต 

O37
การดำาเนินการเพ่ือจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต

- แสดงการดำาเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียง
ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

- เป็นกิจกรรมหรือการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การดำาเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36

- เป็นการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำาเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง ในสำานักงานเขตมีทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ปฏิบัติงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์ แยกแยะประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

- เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

แผู้นปฏิิบัติก�รป้องกันก�รทุี่จริต

O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำาปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำาปี จะต้องมีข้อมูล 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของแต่ละฝ่่ายและรวบรวมเป็นภาพ
ของสำานักงานเขต

- มีรายละเอียดกิจกรรม แนวทางการดำาเนินงาน 
- เป็นการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O40
รายงานการกำากับติดตาม
การดำาเนินการป้องกันการทุจริต 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ได้แก่ ความก้าวหน้าการดำาเนินการ
แต่ละโครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดงบประมาณท่ีใช้ดำาเนนิงาน เป็นต้น

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

O41
รายงานผลการดำาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำาปี

- แสดงผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำาเนินการ ได้แก่ ผลการดำาเนินการ

โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะและผลสัมฤทธิ�ตามเป้าหมาย

- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564

ตัวช้ีวัดย่อย	10.2	มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ม�ตรก�รภ�ยในเพื�อส่งเสริมคว�มโปร่งใสและป้องกันก�รทุี่จริต

O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของสำานักงานเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ได้แก่ ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ 
จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน

- กำาหนดมาตรการ/กิจกรรมในการพัฒนาและปรับปรุง โดยมี 
การกำาหนด กิจกรรมท่ีจะดำาเนินงาน แนวทางการกำากับติดตาม และ 
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

- ต้องเผยแพร่ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2565

O43
การดำาเนินการตาม มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

- แสดงผลการดำาเนินการตามมาตรการ/กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดการดำาเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานในข้อ O42 
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- เป็นการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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6.	 ปฏิิทินก�รประเมิน	

กรอบระยะเวลาการประเมิน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ เตรียมการ การประเมิน และสรุปผลการประเมิน  

มีรายละเอียด ดังน้ี

ปฏิทินการประเมิน
กรอบระยะเวลาการประเมิน ประกอบดวย 3 สวน ไดแก เตรียมการ การประเมิน และสรุปผลการประเมิน

ม.ค. - มี.ค. 65
คลินิก ITA 
ประชุมชี้แจง BANGKOK ITA 2022

16 ก.ย. 64 
ประชุมเตรียมความพรอมการประเมิน
BANGKOKITA 2022

1 ต.ค. 64 - มี.ค. 65
ลงทะเบียน และกรอกจํานวน IIT 
จัดเตรียมขอมูล EIT เฉพาะคูคาคูสัญญาและดําเนินการจัดสง

1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ BANGKOK ITA 2022

1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
สํานักงานเขตตอบแบบสํารวจ OIT
ในระบบ BANGKOKITA

1 ต.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65
ประเมินแบบรับรู
ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  (IIT) 
ประเมินแบบรับรู
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

ส.ค. 65
สรุปและประกาศผลการประเมิน

ก.ค. 65
ตรวจ OIT และใหขอสังเกต
วิเคราะหและประมวลผล
คะแนนการประเมิน

1 เตรียมการ

2 การประเมิน 3 สรุปผลการประเมิน

BANGKOKITA
2022
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7.	 วิธีก�รดำ�เนินก�รประเมินผ��นระบบ	
BANGKOKITA

ข้ันตอนก�รประเมินผ��นระบบ	BANGKOKITA
ในการดำาเนินการประเมินของแต่ละสำานักงานเขต จะต้องมีผู้ดำาเนินการ 2 คน ประกอบด้วย 

ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของสำานักงานเขต ท่ีได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าท่ี

ดำาเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ  ของการประเมินท่ีกำาหนด รวมไปถึงการประสานงานกับผู้บริหารและส่วนงานภายในต่าง ๆ  

เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างถูกต้องตามท่ีกำาหนด 

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของสำานักงานเขตท่ีได้รับมอบหมายให้กำากับดูแลและตรวจสอบข้อมูล 

และการดำาเนินการต่าง ๆ  ของผู้ดูแลระบบของสำานักงานเขต รวมไปถึง ประสานงานในระดับนโยบายของสำานักงานเขต 

เพ่ือให้การดำาเนินการประเมินของสำานักงานเขตเป็นไปตามข้อเท็จจริงและถูกต้องตามท่ีกำาหนด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผ่านระบบ 

BANGKOKITA น้ัน สามารถจำาแนกการใช้งานระบบได้ ดังน้ี 

1) การลงทะเบียนใช้งาน 

2) การนำาเข้าข้อมูลในการประเมิน 

3) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

4) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

5) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

6) การติดตามสถานะ 

7) การรายงานผลการประเมิน 

ท้ังน้ี แต่ละการใช้งานจะต้องมีผู้ดูแลระบบและผู้บริหารของสำานักงานเขตเป็นผู้ดำาเนินการ ดังน้ี

การใช้งานระบบ ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน (IIT)

เผยแพร่ช่องทางการตอบและกำากับ
ติดตามให้ได้ตามท่ีกำาหนด*

เผยแพร่ช่องทางการตอบและกำากับติดตาม
ให้ได้ตามท่ีกำาหนด*

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน (EIT)

เผยแพร่ช่องทางการตอบ เผยแพร่ช่องทางการตอบ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT

ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)*

ตรวจสอบและอนุมัติการตอบตามแบบ 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)*

การติดตามสถานะ ติดตามสถานะการประเมิน ติดตามสถานะการประเมิน

การรายงานผลการประเมิน ติดตามรายงานผลการประเมิน ติดตามรายงานผลการประเมิน

หม�ยเหตุ  * เป็นข้ันตอนท่ีสำานักงานเขตจะต้องดำาเนินการให้ครบถ้วน
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รายละเอียดการดำาเนินการแต่ละข้ันตอน ดังน้ี

1.	เข้าสู่เว็บไซต์ระบบ	BANGKOKITA  https://bangkokita.com

2.	การลงทะเบียนใช้งาน
สำานักงานเขตจะไดรั้บช่ือผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 2 ชุดต่อสำานักงานเขต คือ “ผู้ดูแลระบบ” (ช่ือผู้ใช้งานจะข้ึนต้นด้วย 

“a”) และ “ผู้บริหาร” (ช่ือผู้ใช้งานจะข้ึนต้นด้วย “t”) จากน้ัน ให้ลงทะเบียนใช้งานท่ีเว็บไซต์ https://bangkokita.com 

โดยมีข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ BANGKOKITA ดังน้ี กรอกช่ือผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ท่ีได้รับ  

ในช่องท่ีกำาหนด 

ก�รเข้�สู่ระบบ BANGKOKITA กดำ login มุมบนด้านขวามือ จะปรากฏหน้าจอให้ login --> จากน้ันใส่ User 

และ Password ท่ีได้รับ 

https://bangkokita.com

การเข้าสู่ระบบ	BANGKOKITA	>>	login

User	สำำ�หรับเข้�ส่ำ�ระบบ	BANGKOKITA
>	สำาหรับผู้บริหาร	 ข้้นต้นด้วย	“t”	
>	สำาหรับAdminหน่วยงาน	 ข้้นต้นด้วย	“a”
>	สำาหรับเจ้าหน้าท่ีสำานักงาน	ป.ป.ช.	 ข้้นต้นด้วย	“staff”

1

2
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3.	เม่ือดำาเนินการลงทะเบียนการใช้งานระบบเสร็จเรียบร้อย ให้กด “เข้าสู่ระบบงาน” เพ่ือเข้าสู่ 

ข้ันตอนต่อไป ซ่ึงจะปรากฏเมนูการทำางานด้านซ้าย ดังน้ี

4.	การนำาเข้าข้อมูลพ้ืนฐานเบ้ืองต้น
4.1 จำ�นวนผูู้้ม่ส่วนได้ำส่วนเส่ยภ�ยใน (IIT) กดเมนู “แผงควบคุม” เพ่ือทำาการกรอกจำานวนบุคลากร  

โดยคลิก “ต้ังค่าจำานวน” ➍ แล้วกรอกจำานวนบุคลากรแต่ละประเภท จากน้ันกด “ตกลง”

4.2 ตั�งค่�ข้อมูลก�รติดำต่อ คลิกท่ี ➋ ปุ่ม “ต้ังค่าข้อมูลการติดต่อ” เพ่ิมข้อมูลผู้บริหาร หรือตรวจสอบ

ความถูกต้องในการเปล่ียนแปลงของข้อมูล

4.3 ตั�งค่� คลิกท่ี ➌ ปุ่ม “ต้ังค่า กลุ่ม....” เพ่ิมโลโก้ของสำานักงานเขต และรายช่ือโรงเรียน จากน้ันกด “บันทึก”

4.4 ร�ยชื�อโรงเร่ยนในสังกัดำของสำ�นักง�นเขต พิมพ์รายช่ือโรงเรียนในช่อง ➎ จากน้ัน กด “บันทึก”

ผ้่บริห�ร		/	Admin	/	ผ้่กำ�กับติดต�ม	>	ลงทะเบียน	>>	กด														และกรอกรายละเอียด     

Admin	>	การนำาเข้าข้อมูลเบ้ืองต้น	>>	กดเมนู	“แผงควบคุม”

1

2

2

3

31

1

23

4
ตััว
อย่่
าง

LOGO
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Admin	>	กดปุ�มตามข้ันตอน																							>>	กรอกข้อมูลเบ้ืองต้น

Admin	>	กดปุ�มตามขั้นตอน								>>	กรอกรายชื่อโรงเรียนในสังกัด	>กด	บันท้ก

2

3

4

5	

ตััว
อย่่
าง

ตััว
อย่่
าง

2

5

3 4

LOGO

LOGO
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5.	การนำาเข้าจำานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(EIT)	 (นำาเข้าเฉพาะบัญชีรายช่ือท่ีเป็นคู่ค้าคู่สัญญา 

กับสำานักงานเขตเท่าน้ัน) กดเมนู “รายช่ือคู่ค้าคู่สัญญา” กรอกรายละเอียดเข้าระบบโดยตรง หรือนำาเข้าโดยวิธีการ 

upload file บัญชีรายช่ือตามแบบฟัอร์มท่ีกำาหนด เข้าสู่ระบบ จากน้ันกด “บันทึก”

6.	การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	(IIT)	
ผูู้้ดูำแลระบบ ดำาเนินการนำาช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ 

URL หรือ QR code ประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบในระบบ BANGKOKITA

ตััว
อย่่
าง

ตััว
อย่่
าง

Admin	>	ช่องทางการนำาเข้าข้อมูลบัญชีรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(EIT)

Admin	>	ช่องทางการนำา	link	แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	(IIT)

นำาเข้าข้อมูล	>>	กรอกเพิ่มเข้าระบบโดยตรง	หรือ
นำาเข้าข้อมูล>>	upload	file	บัญชีรายชื่อ

ประชาสัมพันธ์	>>	QR-code	หรือ	link	
เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายใน	(IIT)
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ท้ังน้ี ผู้ท่ีเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เม่ือเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code 

แล้วให้กรอกเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพ่ือป้องกันการตอบซำ้าเท่าน้ัน ไม่มีการนำาไปเช่ือมโยงกับข้อมูลส่วนตัว  

และการตอบจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดยจะนำาไปวเิคราะหผ์ลในภาพรวมเทา่น้ัน ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล) 

7.	การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(EIT)		
ผู้ดูแลระบบ ดำาเนินการนำาช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ 

URL หรือ QR code ประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบในระบบ BANGKOKITA 

สำ�นักง�นเขต มีหน้าท่ีในการนำาช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซ่ึงอยู่

ในรูปแบบ URL หรือ QR code ประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสำานักงานเขตท่ีมารับบริการหรือ 

มาติดต่อกับสำานักงานเขต โดยสำานักงานเขตควรคำานึงถึงช่องทางการเผยแพร่ท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถ 

เข้าถึงได้อย่างสะดวก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

ด้วยตนเอง ผ่านทาง URL หรือ QR code ซ่ึงจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ BANGKOKITA โดยตรง 

สำ�นักง�นเขต เผยแพร่และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ณ จุดบริการ รวมถึงการดำาเนินโครงการ 

กิจกรรม หรืองานบริการอ่ืน ๆ นอกสถานท่ี ให้กับประชาชนในสำานักงานเขต ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 16 สิงหาคม 

2565 ให้ได้จำานวนมากท่ีสุด อย่างน้อย 400 คน

สำ�นักง�น ป.ป.ช. นำ�ส่ง QR code เพ่ือท่ีสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร นำาไปวาง ณ จุดให้บริการสำาหรับ 

เป็นช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

เข้ามาตอบในระบบ BANGKOKITA ซ่ึงจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ BANGKOKITA โดยตรง 

ตััว
อย่่
าง

Admin	>	ช่องทางการนำา	link	แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	(EIT)

ประชาสัมพันธ์	>>	QR-code	หรือ	link	
เพื่อตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก	(EIT)
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สำ�นักง�น ป.ป.ช. โดำยคณะนักวิจัย ดำาเนินการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

เฉพาะคู่ค้าคู่สัญญา ของสำานักงานเขต ผ่านช่องทาง sms, E-mail หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตามบัญชีรายช่ือ 

ท่ีสำานักงานเขตจัดส่ง

ท้ังน้ี ผู้ท่ีเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เม่ือเข้าระบบมาทาง URL หรือ QR code 

แล้วให้กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเอง (เพ่ือป้องกันการตอบซำ้าเท่าน้ัน ไม่มีการนำาไปเช่ือมโยงกับข้อมูลส่วนตัว 

และการตอบจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดยจะนำาไปวเิคราะหผ์ลในภาพรวมเทา่น้ัน ไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล) 

8.	การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำารวจความพ้งพอใจของสำานักงานเขต	กรุงเทพมหานคร		
ผูู้้ดูำแลระบบ ดำาเนินการนำาช่องทางการตอบแบบสำารวจความพึงพอใจของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ URL หรือ QR code ประชาสัมพันธ์เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบในระบบ 

BANGKOKITA 

9.	การตอบขอ้คำาถิ่ามตามแบบตรวจการเปดิเผยขอ้มูลสาธารณะ	(OIT)	กดเมน	ู“ข้อมูล	OIT”		
โดยการดำาเนินการในระบบ BANGKOKITA ดังน้ี

ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร

> แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
> ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

ในแต่ละข้อคำาถาม
> ยื่นขออนุมัติ (ส่งผลการสำารวจ)

> แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
> ตรวจทานคำาตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ (OIT) ในแต่ละข้อคำาถาม
> ผ่าน/ไม่ผ่าน
> ไม่อนุมัติ/ยืนยันการตรวจ

ตััว
อย่่
าง

Admin	>	ช่องทางการนำา	link	แบบสำารวจความพ้งพอใจ	สำาหรับสำานักงานเขต

ประชาสัมพันธ์	>>	QR-code	หรือ	link	
เพื่อตอบแบบสำารวจความพ้งพอใจ

สำาหรับสำานักงานเขต....
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9.1	การตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)
เม่ือเลือกเมนู “ข้อมูล OIT” หน้าจอปรากฏช่องตัวเลือกตัวช้ีวัด กดเลือกท่ีช่องตัวเลือกตัวช้ีวัดท่ีต้องการ 

กรอกข้อมูล “ตัวช้ีวดัท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล” หรือ “ตัวช้ีวดัท่ี 10 การป้องกันการทุจริต” เพ่ือตอบข้อคำาถามตามตัวช้ีวดัย่อย

ผูู้้ดูำแลระบบของสำ�นักง�นเขต มีหน้าท่ีในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยเลือก “มี” 

หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก “มี” ให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหน่ึงบนเว็บไซต์ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร  

ซ่ึงแสดงข้อมูล เน้ือหา ข้อความ หรือลิงค์สำาหรับเช่ือมโยงไปยังข้อมูลตามท่ีแต่ละข้อคำาถามกำาหนด ส่วนช่อง “คำาอธิบาย” 

สามารถกรอกคำาอธิบายเพ่ิมเติมหรือไม่ก็ได้

Admin	>	ช่องทางการนำาเข้าข้อมูล	เพ่ือตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)

Admin	>	การนำาเข้าข้อมูลเพ่ือตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)

คลิกเล่อก	ตัวช้ีวัดท่ี	9	การเปิดเผยข้อมูล	หรือ	ตัวช้ีวัดท่ี	10	การป้องกันการทุจริต
>>	เลือกตัวช้ีวัดย่อย	เพ่ือตอบข้อคำาถิ่าม

4 5

1

2

3

คลิกเล่อก	ตัวช้ีวัดท่ีจะทำาการตอบข้อคำาถิ่าม
>>								คลิก	มี/ไม่มี		>								เพ่ิม	url	>								เพ่ิมคำาอธิบาย	>								บันท้กร่าง

>>								ตอบข้อคำาถิ่ามครบทุกข้อคำาถิ่ามตามตัวช้ีวัดย่อยในแต่ละตัวช้ีวัดหลัก
กด	“ย่นยันข้อม่ล”

1
5

2 3 4
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9.2	การอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)
ผู้บริหารมีหน้าท่ีในการตรวจสอบคำาตอบและอนุมัติคำาตอบเพ่ือส่งในระบบ โดยผู้บริหารจะต้องตรวจสอบคำาตอบ

ทีละข้อ หากเห็นว่าคำาตอบในข้อใดถูกต้อง ให้กด “ผ่าน” และหากเห็นว่าข้อใดควรมีการแก้ไข ให้กด “ไม่ผ่าน” และ

กด “ไม่อนุมัติ” เพ่ือส่งกลับให้ผู้ดูแลระบบของสำานักงานเขตแก้ไขข้อมูล และส่งขออนุมัติใหม่จนกว่าจะถูกต้องครบถ้วน 

ท้ังน้ี ผู้บริหารจะต้องตรวจสอบคำาตอบและกด “ผ่าน” ในทุกข้อ จึงจะสามารถส่งมายังสำานักงาน ป.ป.ช. ได้  

โดยให้กด “ยืนยันการตรวจ” เพ่ือเป็นการอนุมัติการตอบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) กรณี อนุมัติ  

และกดส่งในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้

10.	การติดตามสถิ่านะ	
การติดตามสถานะ โดยผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะของการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

ได้ทันทีและทุกเวลา

โดยการดำาเนินการในระบบ BANGKOKITA ดังน้ี

ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร

> ติดตามสถานะ 
> รายสำานักงานเขต
> รายละเอียดสถานะของการตอบแบบวัดการรับรู้ และ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

> ติดตามสถานะ 
> รายสำานักงานเขต
> รายละเอียดสถานะของการตอบแบบวัดการรับรู้ และ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ผ้่บริห�ร/ผ้่ตรวจสำอบข้อม่ล	>	การนำาเข้าข้อมูลเพ่ือตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	(OIT)

คลิกเล่อก	ตัวช้ีวัดท่ีจะทำาการอนุมัติการตอบข้อคำาถิ่าม

>>									คลิก	ผ่าน/ไม่ผ่าน		>									บันท้กร่าง

>>									อนุมัติ	“ผ่าน”	ครบทุกข้อคำาถิ่าม	กด	“อนุมัติ”

1

2 3

1 2
3

อนุุมััติิ

สถานะ ผู้้�บริิหาริ/ผู้้�ตริวจสอบข้�อมู้ลข้องสำานักงานเข้ต
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กำ�กับ ติดำต�มสถ�นะ โดยเลือกเมนู “แผงควบคุม” Admin หรือผู้บริหารของสำานักงานเขต สามารถติดตาม

สถานะการตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

หรือแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้ท่ีหน้าจอน้ี

นิยามของสถิ่านะท่ีปรากฏในระบบ	BANGKOKITA
แบบวััดการรับร้�ของผู้้�มีีส่่วันได�ส่่วันเสี่ยภายใน (IIT)

“ตอบไม่ครบต�มจำ�นวนขั�นตำ��” หมายถึง จำานวนของผู้ท่ีเข้ามาตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

ยังน้อยกว่าจำานวนกลุ่มตัวอย่างข้ันตำ่าท่ีกำาหนดไว้

“ตอบครบต�มจำ�นวนขั�นตำ��” หมายถึง จำานวนของผู้ท่ีเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

เท่ากับหรือมากกว่าจำานวนกลุ่มตัวอย่างข้ันตำ่าท่ีกำาหนดไว้

Admin	>	การติดตามสถิ่านะ	>>	กดเมนู	“แผงควบคุม”

ตััว
อย่่
าง

ตััว
อย่่
าง

1

1

2

2

3

3

4

4

LOGO

LOGO
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แบบวััดการรับร้�ของผู้้�มีีส่่วันได�ส่่วันเสี่ยภายนอก (EIT) 

“ตอบไม่ครบต�มจำ�นวนขั�นตำ��” หมายถึง จำานวนของผู้ท่ีเข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) ยังน้อยกว่าจำานวนกลุ่มตัวอย่างข้ันตำ่าท่ีกำาหนดไว้

“ตอบครบต�มจำ�นวนขั�นตำ��” หมายถึง จำานวนของผู้ท่ีเข้ามาตอบแบบวดัการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

เท่ากับหรือมากกว่าจำานวนกลุ่มตัวอย่างข้ันตำ่าท่ีกำาหนดไว้

แบบตรวัจการเปิิดเผู้ยข�อม้ีลส่าธารณะ (OIT)

“แบบร่�ง” หมายถึง ผู้ดูแลระบบของสำานักงานเขตยังไม่ส่งแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ผู้บริหาร

ได้ตรวจสอบและอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

“ส่งแบบแล้ว” หมายถึง ผู้ดูแลระบบของสำานักงานเขตได้ส่งแบบตรวจการเปดิเผยข้อมูลสาธารณะให้ผู้บริหารแล้ว 

และผู้บริหารได้ตรวจสอบและอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เรียบร้อยแล้ว

11.	 การรายงานผลการประเมิน	
เลือกเมนู “รายงานผลการประเมิน” Admin หรือผู้บริหารของสำานักงานเขต สามารถทราบผลการประเมิน 

ในภาพรวม ITA และรายตัวช้ีวัดแยกตามแบบสำารวจท้ัง 3 แบบ ได้ท่ีหน้าจอน้ี 

ก�รเข้�ถึึงแบบวัดก�รรับร้่ของผ้่มีสำ�วนได้สำ�วนเสีำยภ�ยใน	(IIT)	
เข้าสู่ระบบด้วย link URL หรือ QR code จะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

กด “เร่ิมทำาการประเมิน” จะปรากฏหน้าจอดังน้ี  ซ่ึงสามารถเลือกทำาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

ตัวช้ีวัดใดก่อนก็ได้ โดยกดปุ่มตัวช้ีวัดท่ีต้องการตอบก่อนได้ และเม่ือตอบข้อคำาถามครบทุกข้อ หน้าสุดท้าย กดปุ่ม  

“ส่งแบบสอบถ�ม” จึงจะถือว่าสมบูรณ์

ผ้่บริห�ร/ผ้่ตรวจสำอบข้อม่ล	>	รายงานผลการประเมิน	>>	กดเมนู	“รายงานผลการประเมิน	ITA”
Admin	>	รายงานผลการประเมิน	>>	กดเมนู	“รายงานผลการประเมิน	ITA”

ตััว
อย่่
าง



54 คู่่�มืือการประเมิืนคุู่ณธรรมืและคู่วามืโปร�งใสในการดำำาเนินงานของหน�วยงานภาคู่รัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ก�รเข้�ถึึงแบบวัดก�รรับร้่ของผ้่มีสำ�วนได้สำ�วนเสีำยภ�ยนอก	(EIT)	
เข้าสู่ระบบด้วย link URL https://bangkokita.com หรือ QR code จะปรากฏหน้าจอดังน้ี 

กด “เริ�มที่ำ�ก�รประเมิน” จะปรากฏหน้าจอ ดังน้ี ซ่ึงสามารถเลือกทำาแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก (EIT) ตัวช้ีวัดใดก่อนก็ได้ โดยกดปุ่มตัวช้ีวัดท่ีต้องการตอบก่อนได้ และเม่ือตอบข้อคำาถามครบทุกข้อ หน้าสุดท้าย 

กดปุ่ม “ส่งแบบสอบถ�ม” จึงจะถือว่าสมบูรณ์

ก�รเข้�ถึึงแบบวัดก�รรับร้่ของผ้่มีสำ�วนได้สำ�วนเสีำยภ�ยใน	(IIT)
>	เข้�ส่ำ�ระบบด้วย	Link	URL	หร่อ	QR-Code	>>

กด	“ใช่”	หากทำางานเป็นเวลาไม่ตำ่ากว่า	1	ปี	>>กด	“ยินยอม”	หากประสงค์ทำาแบบวัดการรับรู้	>>กรอก	“เลขบัตรประชาชน”	กด	“เริม่ทำาแบบวัด”

ก�รเข้�ถึึงแบบวัดก�รรับร้่ของผ้่มีสำ�วนได้สำ�วนเสีำยภ�ยนอก	(EIT)
>	เข้�ส่ำ�ระบบด้วย	Link	URL	https://bangkokita.com		หร่อ	QR-Code >>ค้้นหา กดเลืือกเขตท่ี่�จะที่ำาการประเมิิน

เริ�มทำ�แบบวัดก�รรับร้่	 IIT	 >>	 ตัวช้ีวัดท่ี	 1	 ถ้ิ่งตัวช้ีวัดท่ี	 5	 >>	 
ตอนท่ี	 2-4	 เม่ือตอบข้อคำาถิ่ามครบทุกข้อ	 จนถ้ิ่งหน้าสุดท้ายแล้ว	 
กดปุ�ม	“สำ�งแบบสำอบถึ�ม”

1

2

3
4

กดส่งยืนยันแบบสอบถิ่าม
จ้งจะถิ่ือว่าสมบูรณ์
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ก�รเข้�ถึึงแบบวัดก�รรับร่้ของผ่้มีสำ�วนได้สำ�วนเสำียภ�ยนอก	(EIT)
>	เข้�สำ่�ระบบด้วย	Link	URL	https://bangkokita.com		หร่อ	QR-Code	>>ค้นหา	กดเลือกเขตที่จะทำาการประเมิน

>>กด	“ใช่”	หากเคยเป็นผูม้ารบับริการ	คูค้่าคูส่ญัญา	>>กด	“ยินยอม”	หากประสงค์ทำาแบบวัดการรบัรู	้>>กรอก	“เลขบตัรประชาชน”	กด	“เริม่ทำาแบบวัด”

เริ�มทำ�แบบวัดก�รรับร้่	EIT	>>	ตัวช้ี้วัดที�	1	ถึึงตัวช้ี้วัดที�	3	
>>ตอนท่ี	2-4	เม่ือตอบข้อคำาถิ่ามครบทุกข้อ	จนถ้ิ่งหน้าสุดท้ายแล้ว	
กดปุ�ม	“สำ�งแบบสำอบถึ�ม”

1

2

3
4 กดส่งยืนยันแบบสอบถิ่าม

จ้งจะถิ่ือว่าสมบูรณ์



ภาคผนวก
   แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
   แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
   แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)

BANGKOKITA
 2022

56 คู่่�มืือการประเมิืนคุู่ณธรรมืและคู่วามืโปร�งใสในการดำำาเนินงานของหน�วยงานภาคู่รัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565



ภาคผนวก
   แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)
   แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)
   แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)

BANGKOKITA
 2022

57คู่่�มืือการประเมิืนคุู่ณธรรมืและคู่วามืโปร�งใสในการดำำาเนินงานของหน�วยงานภาคู่รัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

แบบวัดก�รรับร้่ของผ้่มีสำ�วนได้สำ�วนเสีำยภ�ยใน
Internal	Integrity	and	Transparency	Assessment	(IIT)

ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร�งใสำในก�รดำ�เนินง�นของหน�วยง�นภ�ครัฐ
(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)	

ของสำำ�นักง�นเขต	กรุงเทพมห�นคร
ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2565

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำาเนินการสำารวจระดับคุณธรรม 

และความโปรง่ใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซ่ึงได้รับการออกแบบเพ่ือวัดระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ  

ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิง่ข้ึน

เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีท่ีสุด และจะไม่ถูกนำาไป 

เผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใด ๆ ท้ังส้ิน โดยการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่าน้ัน  

ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 

และปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี

คำาช้ีแจง
1. เม่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity 

and Transparency Assessment (IIT) ผ่านระบบ BANGKOKITA แล้ว ยินยอมท่ีเข้าระบบโดยกรอกหมายเลข 

บัตรประชาชน เพ่ือป้องกันการตอบซำ้า 

❏ ยินยอม  ❏ ไม่ยินยอม

ท้ังน้ี ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเช่ือมโยงและจะไม่ถูกเก็บและประมวลในฐานข้อมูลในระบบ BANGKOKITA  

และคำาตอบในแบบวัดการรับรู้จะถูกนำาไปวิเคราะห์ผลการประเมินและให้ข้อสังเกตในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของสำานักงานเขตในภาพรวมเท่าน้ัน ไม่มีการแสดงผลการตอบเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) 

 แบ่งเป็น 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน้าท่ี

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช้งบประมาณ

แบบวัดก�รรับร้่ของผ้่มีสำ�วนได้สำ�วนเสีำยภ�ยใน	(IIT)
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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 ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช้อำานาจ

 ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

 ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต

3. โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564) โดยผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ต้องตอบคำาถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ

จะคิดค่าคะแนนเป็น 0

ตอนที�	1	ก�รประเมินประสิำทธิภ�พคุณธรรมและคว�มโปร�งใสำ

ตัวช้ีวัดท่ี	1	การปฏิบัติหน้าท่ี

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I1 บุคลากรในสำานักงานเขตของทา่น ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำาหนด

 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำาหนด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I2 บุคลากรในสำานักงานเขตของทา่น ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อท่ัว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักเป็นการส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกัน เพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I3 บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 มุ่งผลสำาเร็จของงาน

 ให้ความสำาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว

 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
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ประเด็นการประเมิน ระดับ

I 4  บุคลากรในสำา นักงานเขตของท่าน มีการ เรียก รับ ส่ิง ดั ง ต่อไป น้ี  จาก ผู้มา ติด ต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

ม่ ไม่ม่

 เงิน

 ทรัพย์สิน

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

หม�ยเหตุ: - เป็นการเรียกรับท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

 - ท่ีมา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในสำานักงานเขต
ของท่าน มีการรับส่ิงดังต่อไปน้ี นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่

ม่ ไม่ม่

 เงิน

 ทรัพย์สิน

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

หม�ยเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I6 บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีการให้ส่ิงดังต่อไปน้ี แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และคาดหวังให้มีประโยชน์ต่างตอบแทนในอนาคต หรือไม่

ม่ ไม่ม่

 เงิน

 ทรัพย์สิน

 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

ตัวช้ีวัดท่ี	2	การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I7 ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำาปี
ของสำานักงานเขตของท่าน มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน ระดับ

I8 สำานักงานเขตของท่าน ใช้ จ่ายเ งินงบประมาณ  
โดยเป็นไปตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 ความคุ้มค่า

 ตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีต้ังไว้
หม�ยเหตุ: ท่ีมา พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I9 สำานักงานเขตของท่าน ใช้ จ่ายเ งินงบประมาณ 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I10 บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ท่ีเป็นเท็จ เช่น ค่าทำางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ 
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I11 สำานักงานเขตของท่าน มีการจัดซ้ือจัดจ้าง/การจดัหาพัสดุ 
และการตรวจรบัพัสดุในลักษณะดงัต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 โปร่งใส ตรวจสอบได้

 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึง

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I12 สำานักงานเขตของท่าน มีช่องทางให้ท่านมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 ช่องทางการสอบถาม

 ช่องทางการทักท้วง

 ช่องทางการร้องเรียน 
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ตัวช้ีวัดท่ี	3	การใช้อำานาจ

คำานิยาม:
ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลำาดับท่ีสูงกว่าท่าน และทำาหน้าท่ีมอบหมายงาน

แก่ท่านโดยตรง เช่น หากท่านปฏิบัติงานอยูใ่นฝ่่ายปกครอง ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้าฝ่่ายปกครอง หรือหากท่าน

ปฏิบัติงานฝ่่ายเทศกิจ ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้าฝ่่ายเทศกิจ

ในกรณีท่ีผู้อำานวยการเขต เป็นผู้ตอบแบบประเมินเอง “ผู้บังคับบัญชาของท่านตามข้อ I13-I17” ให้ผู้อำานวยการเขต 

ประเมินการใช้อำานาจของตนเอง

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำาแหน่งหน้าท่ี หากกรณีผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติภารกิจอ่ืน

 นอกเหนือจากการกำาหนดตำาแหน่ง (Job Description) ให้มีการมอบหมายงานในลักษณะงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ ให้ชัดเจน

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ 
การพัฒนา เช่น เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุน
การศึกษา ฯลฯ อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน ส่ังการให้ท่านทำาธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน ส่ังการให้ท่านทำาในส่ิงท่ี 
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเส่ียงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I18 การบริหารงานบุคคลของสำานักงานเขตของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำานาจ

 มีการซ้ือขายตำาแหน่ง

 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ตัวช้ีวัดท่ี	4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I19 บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำาไปให้ก ลุ่ม 
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงานในสำานักงานเขตของท่าน มีความสะดวก 
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I21 กรณีท่ีต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในสำานักงานเขตของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
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ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากสำานักงานเขตของท่าน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของสำานักงานเขตของท่าน เก่ียวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I24 สำานักงานเขตของท่าน มีการกำากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำาไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ตัวช้ีวัดท่ี	5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I25 ผู้อำานวยการเขตของทา่น ใหค้วามสำาคัญกับการตอ่ต้าน
การทุจริตภายในเขต มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I26 สำานักงานเขตของท่าน มีการดำาเนินการ ดังต่อไปน้ี หรือไม่ ม่ ไม่ม่

 ผู้อำานวยการเขต กำาชับ ส่ังการ เฝ้่าระวัง ป้องกันการทุจริตในฝ่่ายต่าง ๆ ในสำานักงานเขต

 แต่ละฝ่่ายมีแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีชัดเจน
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ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I27 ปัญหาการทุจริตในสำานักงานเขตของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: หากท่านเห็นว่าสำานักงานเขตของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากท่ีสุด”

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I28 สำานักงานเขตของท่าน มีการดำาเนินการดังต่อไปน้ี 
ต่อการทุจริตในสำานักงานเขต มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 เฝ้่าระวัง

 ตรวจสอบ

 ลงโทษทางวินัยหากมีการทุจริต

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

I29 สำานักงานเขตของท่าน มีการนำาผลการตรวจสอบ
ของฝ่่ายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกสำานักงานเขต  
ไปปรับปรุงการทำางาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในสำานักงาน
เขต มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: ฝ่่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในกรุงเทพมหานคร (สตน.)

 ฝ่่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานท่ีมีอำานาจหน้าท่ีตรวจสอบการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน ระดับ

I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึน 
ในสำานักงานเขตหรือในฝ่่ายของท่าน ท่านมีความคิดเห็น 
ต่อประเด็นดังต่อไปน้ี อย่างไร

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก

 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้

 ม่ันใจว่าจะมีการดำาเนินการอย่างตรงไปตรงมา

 ม่ันใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
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ตอนที�	2	คว�มคิดเห็นและข้อเสำนอแนะต�อสำำ�นักง�นเขต

1. ท่านคิดว่า สำานักงานเขตได้ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพ้ืนท่ี ได้รู้และเข้าใจอยูใ่นระดับใด

2. ท่านคิดว่า สำานักงานเขตมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอยู่ในระดับใด

3. ท่านคิดว่า สำานักงานเขตมีความโปร่งใสอยูใ่นระดับใด

4. ท่านมีความสุขกับการทำางานในสำานักงานเขตระดับใด

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อสำานักงานเขต เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส และ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสำานักงานเขต

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ตอนที�	3	คว�มคิดเห็นต�อสำำ�นักง�น	ป.ป.ช้.

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อ “บทบาทการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต” ของสำานักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย

ท่ีเก่ียวข้องอยูใ่นระดับใด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
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2. ในช่วง 1-2 ปี ต่อจากน้ี สำานักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ควรมุ่งเน้นบทบาทด้านใดมากท่ีสุด

❏ การปลูกฝั่ง ส่งเสริม สร้างวัฒนธรรมสุจริต

❏ การปลุกจิตสำานึกสาธารณะ เฝ้่าระวัง และตรวจสอบ

❏ การกำาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ

❏ การป้องกันเชิงปราบปรามการทุจริต

ตอนที�	4	ข้อม่ลทั�วไปของผ้่ตอบแบบวัดก�รรับร้่

1. ท่านเป็นเจ้าหน้าท่ีกลุ่มใด

❏ ผู้บริหาร (ผู้อำานวยการเขต/ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต)

❏ หัวหน้าฝ่่าย

❏ ข้าราชการ

❏ ลูกจ้าง 

2. ท่านปฏิบัติงานอยูใ่นฝ่่ายใด

❏ ฝ่่ายปกครอง

❏ ฝ่่ายทะเบียน

❏ ฝ่่ายโยธา

❏ ฝ่่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

❏ ฝ่่ายรายได้

❏ ฝ่่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

❏ ฝ่่ายการศึกษา

❏ ฝ่่ายการคลัง

❏ ฝ่่ายเทศกิจ

❏ ฝ่่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

❏ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

❏ งานอ่ืน ๆ ………………………………………………………

2. กรุณาระบุเพศของท่าน

❏ ชาย ❏ หญิง ❏ อ่ืน ๆ

3. ท่านทำางานให้กับสำานักงานเขตของท่านมาเป็นระยะเวลาท้ังหมด

❏ ตำ่ากว่า 5 ปี

❏ 5 - 10 ปี

❏ 11 - 20 ปี

❏ มากกว่า 20 ปีข้ึนไป
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แบบวัดก�รรับร้่ของผ้่มีสำ�วนได้สำ�วนเสีำยภ�ยนอก
External	Integrity	and	Transparency	Assessment	(EIT)

ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร�งใสำในก�รดำ�เนินง�นของหน�วยง�นภ�ครัฐ
(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)

ของสำำ�นักง�นเขต	กรุงเทพมห�นคร	
ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2564

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำาเนินการสำารวจระดับคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบวัดการรับรู้ซ่ึงได้รับการออกแบบเพ่ือวัดระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ 

ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิง่ข้ึน

เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีท่ีสุด และจะไม่ถูกนำาไป 

เผยแพร่หรือใช้เพ่ือการใด ๆ ท้ังส้ิน โดยการนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่าน้ัน  

ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา 

และปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี

คำาช้ีแจง
1. เม่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity  

and Transparency Assessment (EIT) ผ่านระบบ BANGKOKITA แล้ว ยินยอมท่ีเข้าระบบโดยกรอกหมายเลข 

บัตรประชาชน เพ่ือป้องกันการตอบซำ้า

❏ ยินยอม  ❏ ไม่ยินยอม

ท้ังน้ี ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเช่ือมโยงและจะไม่ถูกเก็บและประมวลในฐานข้อมูลในระบบ BANGKOKITA และ 

คำาตอบในแบบวัดการรับรู้จะถูกนำาไปวิเคราะห์ผลการประเมินและให้ข้อสังเกตในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส

และพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของสำานักงานเขตในภาพรวมเท่าน้ัน ไม่มีการแสดงผลการตอบเป็นรายบุคคล 

แต่อย่างใด

แบบวัดก�รรับร้่ของผ้่มีสำ�วนได้สำ�วนเสีำยภ�ยนอก	(EIT)
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2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

 แบ่งเป็น 3 ตัวช้ีวัด ได้แก่

 ตัวช้ีวัดท่ี 1 คุณภาพการดำาเนินงาน

 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ประสิทธิภาพการส่ือสาร

 ตัวช้ีวัดท่ี 3 การปรับปรุงระบบการทำางาน

3. โปรดใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยใช้ประสบการณ์ของท่าน 

ท่ีมีต่อการติดต่อหรือการขอรับบริการจากสำานักงานเขต ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564) 

โดยผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ต้องตอบคำาถามทุกข้อ หากข้อใดไม่ตอบ จะคิดค่าคะแนนเป็น 0

ช่ือสำานักงานเขตท่ีท่านประเมิน...............................................................................................................................

ท่านเคยรับบริการหรือมาติดต่อกับสำานักงานเขตน้ีหรือไม่

❏ ไม่เคย ❏ เคย 1 คร้ัง ❏ เคย มากกว่า 1 คร้ัง ❏ เคย เป็นประจำา

ท่านติดต่อกับสำานักงานเขตน้ีในสถานะใด

❏ บุคคลท่ัวไป ❏ หน่วยงานของรัฐ ❏ องค์กรธุรกิจ ❏ อ่ืน ๆ

ท่านติดต่อฝ่่ายใดกับสำานักงานเขตน้ี

❏ ฝ่่ายปกครอง

❏ ฝ่่ายทะเบียน

❏ ฝ่่ายโยธา

❏ ฝ่่ายส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล

❏ ฝ่่ายรายได้

❏ ฝ่่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

❏ ฝ่่ายการศึกษา

❏ ฝ่่ายการคลัง

❏ ฝ่่ายเทศกิจ

❏ ฝ่่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

❏ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

❏ งานอ่ืน ๆ ………………………………………………………

หมายเหตุ: หากท่านไม่ทราบให้เลือก “งานอ่ืน ๆ”

ท่านเป็นผู้รับบริการท่ีอยู่ภายในพ้ืนท่ีเขตหรือไม่

❏ ใช่

❏ ไม่ใช่ / มาจากพ้ืนท่ีอ่ืน
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ตอนที�	1	ก�รประเมินประสิำทธิภ�พคุณธรรมและคว�มโปร�งใสำ

ตัวช้ีวัดท่ี	1	คุณภาพการดำาเนินงาน

ประเด็นการประเมิน ระดับ

E1 เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนท่ีกำาหนด

 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำาหนด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E2 เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ  อยา่งเท่าเทียมกัน  
มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E3 เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เก่ียวกับการดำาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน ระดับ

E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่าย
หรือให้ส่ิงดังต่อไปน้ี เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่

ม่ ไม่ม่

 เงิน

 ทรัพย์สิน

 ประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีอาจคำานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น

หม�ยเหตุ: เป็นการให้ท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E5 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการดำาเนินงาน โดยคำานึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด

ตัวช้ีวัดท่ี	2	ประสิทธิภาพการส่ือสาร

ประเด็นการประเมิน ระดับ

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปน้ี มากน้อยเพียงใด

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน

 มีช่องทางหลากหลาย

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E7 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ม่ ไม่ม่

E8 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟัังคำาติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดำาเนินงาน/
การให้บริการ หรือไม่

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E9 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำาถาม 
เม่ือมีข้อกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำาเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด”
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ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ม่ ไม่ม่

E10 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี 
ในสำานักงานเขต หรือไม่

ตัวช้ีวัดท่ี	3	การปรับปรุงการทำางาน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E11 เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ให้บริการ 
ท่ีดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: - ให้บริการท่ีดีข้ึน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขต ได้มีการปรับปรุงการให้บริการท่ีดีข้ึน เต็มใจให้บริการ  

พร้อมให้ข้อมูล อธิบาย มีอัธยาศัยท่ีดีต่อผู้มารับบริการ 

 - หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับการให้บริการท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

 - หากเห็นว่าการบริการท่ีดีอยูแ่ล้ว ให้ตอบมากท่ีสุด 

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E12 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ ปรับปรุงการให้บริการ 
ท่ีดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: - การให้บริการท่ีดีข้ึน หมายถึง สำานักงานเขตได้มีการปรับปรุงการให้บริการท่ีดีข้ึน เช่น มีข้ันตอนการติดต่อท่ีชัดเจน  

มีการปฏิบัติงานท่ีสะดวก รวดเร็ว มีส่ิงอำานวยความสะดวกผู้มารับบริการ  

 - หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับการให้บริการท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ประเด็นการประเมิน
ระดับ

ม่ ไม่ม่

E13 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการดำาเนินงาน/การให้บริการ 
ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่
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ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E14 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาการดำาเนินงาน/การให้บริการของสำานักงานเขต  
ให้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมรับฟััง ร่วมวางแผน ร่วมดำาเนินการ ร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

น้อยท่ี่�สุดำ
หรือไม่ม่เลย

น้อย ม�ก ม�กท่ี่�สุดำ

E15 สำานักงานเขตท่ีท่านติดต่อ มีการพัฒนาการดำาเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด

หม�ยเหตุ: หากท่านติดต่อคร้ังแรก ให้เปรียบเทียบกับการดำาเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสท่ีท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ

ตอนที�	2	คว�มคิดเห็นและข้อเสำนอแนะต�อสำำ�นักง�นเขต

1. ท่านคิดว่า สำานักงานเขตได้ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร  

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้มารับบริการ และประชาชนในพ้ืนท่ี ได้รู้และเข้าใจอยูใ่นระดับใด

2. ท่านคิดว่า สำานักงานเขตมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนท่ีอยู่ในระดับใด

3. ท่านคิดว่า สำานักงานเขตมีความโปร่งใสอยูใ่นระดับใด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
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4. ท่านคิดว่า เจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขตมีจิตบริการต่อสาธารณะและประชาชนอยู่ในระดับใด

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อสำานักงานเขต เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการดำาเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส  

และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในสำานักงานเขต

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

ตอนที�	3	คว�มคิดเห็นต�อสำำ�นักง�น	ป.ป.ช้.

1. ท่านมีความพึงพอใจต่อ “บทบาทการป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต” ของสำานักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่าย

ท่ีเก่ียวข้องอยูใ่นระดับใด

2. ในช่วง 1-2 ปี ต่อจากน้ี สำานักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ควรมุ่งเน้นบทบาทด้านใดมากท่ีสุด

❏ การปลูกฝั่ง ส่งเสริม สร้างวัฒนธรรมสุจริต

❏ การปลุกจิตสำานึกสาธารณะ เฝ้่าระวัง และตรวจสอบ

❏ การกำาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ

❏ การป้องกันเชิงปราบปรามการทุจริต

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
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ตอนที�	4	ข้อม่ลทั�วไปของผ้่ตอบแบบวัดก�รรับร้่

1. อายุ.......................ปี

2. เพศ

❏ ชาย ❏ หญิง ❏ อ่ืน ๆ

3. อาชีพ

❏ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

❏ พนักงานบริษัทเอกชน

❏ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

❏ เกษตรกร

❏ อาชีพอิสระ

❏ รับจ้างท่ัวไป

❏ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)
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แบบตรวจก�รเปิดเผยข้อม่ลสำ�ธ�รณะ
Open	Data	Integrity	and	Transparency	Assessment	(OIT)

ก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร�งใสำในก�รดำ�เนินง�นของหน�วยง�นภ�ครัฐ
(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)

ของสำำ�นักง�นเขต	กรุงเทพมห�นคร	
ประจำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เป็นการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของสำานักงานเขต  

ภายใต้ 2 ตัวช้ีวัด ได้แก่ ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต โดยมีรายละเอียดดังน้ี

ตัวช้ี้วัดที�	9	ก�รเปิดเผยข้อม่ล
คำาอธบิาย	เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงคเ์พ่ือประเมนิการเผยแพรข้่อมูลบนเว็บไซต์ของสำานักงานเขตใหส้าธารณชน

ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี และการจดัซ้ือจัดจ้างหรอืการจดัหาพสัดุ (4) การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์์ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเร่ืองร้องเรียน

การทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส 

ในการบริหารงานและการดำาเนินงานของหน่วยงาน

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์ของสำานักงานเขต

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปน้ี

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.1	ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ข้อมูลพื�นฐ�น

O1 โครงสร้างหน่วยงาน
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

(Organization charts) ท่ีแสดงถึงการแบ่งส่วนงานต่าง ๆ ภายใน
ของสำานักงานเขต

แบบตรวจก�รเปิดเผยข้อม่ลสำ�ธ�รณะ	(OIT)
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ข้อมูลพื�นฐ�น

- ประกอบด้วย ตำาแหน่งสำาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน และ 
จะต้องลงรายละเอียดข้อมูลจนถึงระดับฝ่่าย กลุ่มงาน และโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานเขต โดยจะต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วน

หม�ยเหตุ: เพ่ือให้ประชาชนทราบว่า ในแต่ละฝ่่ายประกอบด้วยลักษณะงานใด  
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่่ายตามการมอบหมายงานตามอำานาจ 

ของผู้อำานวยการเขตและการออกคำาส่ังแบ่งงานภายใน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

- แสดงรายนามของผู้บริหารสำานักงานเขต ได้แก่ ผู้อำานวยการเขต
ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต และหัวหน้าฝ่่าย ท่ีเป็นปัจจุบัน โดยต้อง
ทำาการปรับปรุงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกคร้ัง ประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปน้ี
o ช่ือ-นามสกุล
o ตำาแหน่ง
o รูปถ่าย
o ช่องทางการติดต่อ
o กรณีท่ียังไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งให้ระบุ –ว่าง- 

O3 อำานาจหน้าท่ี

- อำานาจหน้าท่ี หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับอำานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
สำานักงานเขตตามท่ีกฎหมายกำาหนด ได้แก่ ประกาศกรงุเทพมหานคร 
เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำาหนดอำานาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร

O4
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
สำานักงานเขต

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสำานักงานเขต ให้เผยแพร่ โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วน ดังน้ี
 1. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2575) 

ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)
 2. จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี/แผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

หม�ยเหตุ: จะทำาการปรับปรุงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกคร้ัง

O5 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อสำานักงานเขต จะต้องประกอบด้วยข้อมูลท่ีครบถ้วน
ตามรายการ ต่อไปน้ี

1) ท่ีอยู่ 
2) หมายเลขโทรศัพท์ 
3) หมายเลขโทรสาร 
4) ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) 
5) แผนท่ีต้ังของสำานักงานเขต

หม�ยเหตุ : จะต้องทำาการปรับปรุงเม่ือมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกคร้ัง
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ข้อมูลพื�นฐ�น

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานของสำานักงานเขต

ข่�วประช�สัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ี 
หรือภารกิจของสำานักงานเขตตามท่ีกฎหมายกำาหนด

- ข้อมูล ข่าวสารเป็นปัจจุบัน และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง
- มีข่าวสารท่ีแสดงถึง สำานักงานเขตประชาสัมพันธ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำานักงานเขต  
กรุงเทพมหานคร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเน่ือง

ก�รปฏิิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
และสำานักงานเขตสามารถส่ือสารให้คำาตอบกับผู้สอบถามได้

- โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง ได้แก่ กล่องข้อความ 
ถาม-ตอบ หรืออ่ืน ๆ  ท่ีสามารถส่ือสารสองทางได้ โดยต้องเช่ือมโยง
ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสำานักงานเขต

O9 Social Network

- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสำานักงานเขต เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube เป็นต้น

- สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของสำานักงานเขต

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.2	การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

แผู้นดำำ�เนินง�น

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำาปี

- แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำาปี
- เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม  

งบประมาณท่ีใช้ ช่วงระยะเวลา เป็นต้น

O11
รายงานการกำากับติดตาม
การดำาเนินงานประจำาปี

- แสดงความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำาปี 2565 ของสำานักงานเขต

- มีเน้ือหารายงานความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การดำาเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดำาเนินงาน เป็นต้น
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(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของสำานักงานเขต กรุงเทพมืหานคู่ร ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2565

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

แผู้นดำำ�เนินง�น

- เป็นรายงานข้อมูลรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- การรายงานตามแบบฟัอร์มท่ี สยป. ให้ความอนุเคราะห์

O12 รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี

- แสดงผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำานักงานเขต 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำาเนินงาน เช่น ผลการดำาเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ�ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- การรายงานตามแบบฟัอร์มท่ี สยป. ให้ความอนุเคราะห์

ก�รปฏิิบัติง�น

O13
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน)

- ข้อมูลเก่ียวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของแต่ละฝ่่าย พร้อมรายละเอียด

ก�รให้บริก�ร

O14
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(ของประชาชนผู้มารับบริการ)

- คู่มือหลักการให้บริการหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูล
เก่ียวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำานาจหน้าท่ีหรือ
ภารกิจของสำานักงานเขต ท่ีผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ 

- ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ข้ันตอนการให้บริการ แผนผัง/
แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ แยกตามหมวด
หมู่ของงานบริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมี สถิติการให้บริการตามอำานาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของสำานักงานเขต

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

O16
รายงานผลการสำารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ

- รายงานผลการสำารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำานาจหน้าท่ี
หรือภารกิจของสำานักงานเขต กรุงเทพมหานคร

- เป็นข้อมูลรายเดือน อยา่งน้อยในรอบ 6 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

หม�ยเหตุ : ท้ังน้ีสามารถใช้ฟีัเจอร์การสำารวจความพงึพอใจในระบบ BANGKOKITA 
มาตอบได้
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

O17 E–Service

- E–Service จะต้องมีช่องทางท่ีผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถขอรับบริการตามอำานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสำานักงานเขต  
ตามภารกิจของสำานักงานเขต ได้แก่ ระบบการจองเพ่ือขอรับบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ BKK Connect ฯลฯ หรือระบบท่ีพัฒนา
ข้ึนใหม่ เป็นต้น

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.3	การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

แผู้นก�รใช้จ่�ยงบประม�ณประจำ�ปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี

- จะต้องมีข้อมูลเก่ียวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมรายละเอียด

- มีข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานและ 
การใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ิมเติม

O19
รายงานการกำากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำาปี

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
งบประมาณ เป็นต้น

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

O20
รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำาปี

- แสดงผลการดำาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปี
- มี ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ได้แก่  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ�
ตามเป้าหมาย 

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ก�รจัดำซืื้�อจัดำจ้�งหรือก�รจัดำห�พัสดุำ

O21
แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

- แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน 
จะต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ข้อมูลจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
รายโครงการ
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รจัดำซืื้�อจัดำจ้�งหรือก�รจัดำห�พัสดุำ

O22
ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือ

จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แสดงประกาศตามท่ีสำานักงานเขตจะต้องดำาเนินการตามพระราช

บัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

ได้แก่ ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น 

- เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O23
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน

- แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสำานักงานเขต

- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ได้แก่ งานท่ีซ้ือหรือ

จ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้าง รายช่ือ 

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลง  

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลง 

ในการซ้ือหรือจ้าง เป็นต้น

- จำาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใด 

ให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง) 

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

O24
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุประจำาปี

- รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำาปี จะต้องมี

ข้อมูลสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

- อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 

o สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

o ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เช่น 

ปัญหาการเขียนโครงการ ปัญหาการกำาหนด TOR ราคากลาง  

การหาผู้ชำานาญงานเทยีบเคียง ปัญหาในข้ันตอนกระบวนการจดัซ้ือ 

จัดจ้างท่ีทำาให้การจัดซ้ือจัดจ้างไม่สำาเร็จ เช่น การประกาศแล้ว 

ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จนเข้าสู่กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่  

การบริหารสัญญา ตลอดจนการตรวจรับงาน และการเบิกจ่าย 

ในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น

o ข้อเสนอแนะการปรบัปรุงพัฒนาการจดัซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o เผยแพร่ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2565 (หากไม่เผยแพร่ 

ในระยะเวลาท่ีกำาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน)
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.4	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รบริห�รและพัฒน�ที่รัพย�กรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคลของผู้อำานวยการเขต ได้แก่

 1. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การบรรจุแต่งต้ัง 

(ลูกจ้าง) การโยกย้าย (ข้าราชการ /ลูกจ้าง) การพิจารณาความดี

ความชอบ (ข้าราชการ/ลูกจ้าง) ฯลฯ 

 2. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การริเร่ิม แนวทาง

การพัฒนาข้าราชการ และลูกจ้าง เพ่ือให้ปฏิบัติงานในฝ่่ายต่าง ๆ  

ให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 

 3. ผู้อำานวยการเขตส่ือสารนโยบายไปยังข้าราชการและลูกจ้างด้วย 

ตามช่องทางอ่ืน ๆ เช่น ประกาศภายในสำานักงานเขต ช่องทาง

ออนไลน์ต่าง ๆ

O26
การดำาเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล

- สำานักงานเขตมีการดำาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล ตามท่ีได้ประกาศตามข้อ O25

O27
หลักเกณฑ์์การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

- สำานักงานเขตมีการประกาศหลักเกณฑ์์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ 

ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 

- หลักเกณฑ์์การสรรหาและคัดเลือก

- หลักเกณฑ์์การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย บุคลากร 

- หลักเกณฑ์์การพัฒนาบุคลากร 

- หลักเกณฑ์์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- หลักเกณฑ์์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำาลังใจ

หม�ยเหตุ: สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล กรุงเทพมหานคร ได้

O28
รายงานผลการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำาปี

- รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของปีท่ีผ่านมา พ.ศ. 2564

- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการดำาเนินการตามนโยบายการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	9.5	การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รจัดำก�รเรื�องร้องเร่ยนก�รทุี่จริต

O29
แนวปฏิบัติการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำาเนินการต่อเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขต/
กรุงเทพมหานคร 

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ได้แก่ รายละเอียดวิธีการ 
ท่ีบุคคลภายนอกจะทำาการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือ 
วิธีการในการจดัการต่อเร่ืองร้องเรียน ส่วนงานท่ีรบัผิดชอบ ระยะเวลา 
ดำาเนินการ

O30
ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียน
การทุจริต

- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขต  
ผ่านทางช่องทางออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสำานักงานเขต

O31
ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียน
การทุจริตประจำาปี

- แสดงข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานเขต

- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน เช่น จำานวนเร่ือง 
เร่ืองท่ีดำาเนินการแล้วเสร็จ เร่ืองท่ีอยู่ระหว่างดำาเนินการ เป็นต้น 

- กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้ระบุ ไม่มีเร่ืองร้องเรียน
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565

ก�รเปิดำโอก�สให้เกิดำก�รม่ส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟัังความคิดเห็น

- แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของสำานักงานเขต
ผ่านทางช่องทางออนไลน์

- สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของสำานักงานเขต

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แสดงการดำาเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคี
เครือข่ายภาคประชาสงัคมได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานตามภารกจิ 
ของสำานักงานเขต

- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565
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ตัวช้ี้วัดที�	10	ก�รป้องกันก�รทุจริต
คำาอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

เพ่ือเปิดเผยการดำาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำาเนินการ 

เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการ

ภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ

หน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน

ประเด็นสำารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปน้ี

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี	10.1	การดำาเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

เจตจำ�นงสุจริตของผูู้้บริห�ร

O34 เจตจำานงสุจริตของผู้บริหาร

- เจตจำานงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์ หรือ
คำาม่ันของผู้อำานวยการเขต คนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าท่ี และ
บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล ไม่ให้ – ไม่รับ (NO Gift Policy) และต่อต้าน 
การรับสินบนในทุกรูปแบบ

- โดยจัดทำาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำาเนินการหรือกิจกรรม 
ท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้อำานวยการเขต คนปัจจุบัน ในการ
ให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปรง่ใส และจะตอ้งเป็นข้อมูลภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

- ต้องมีข้อมูล ผู้อำานวยการเขตมีส่วนร่วมในการช้ีแจง เน้นยำ้า  
ให้ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้ข้าราชการและลูกจ้างได้รับรู้รับทราบ

ก�รประเมินคว�มเส่�ยงเพื�อก�รป้องกันก�รทุี่จริต

O36
การประเมินความเส่ียงการทุจริต
ประจำาปี

- การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จะต้องมีการประเมินความเส่ียงของการดำาเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิด 
การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีแต่ละฝ่่าย ได้วิเคราะห์ และรวบรวมเป็นภาพ
ของสำานักงานเขต 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ก�รประเมินคว�มเส่�ยงเพื�อก�รป้องกันก�รทุี่จริต

O37
การดำาเนินการเพ่ือจัดการ
ความเส่ียงการทุจริต

- แสดงการดำาเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียง
ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

- เป็นกิจกรรมหรือการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การดำาเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงตามข้อ O36

- เป็นการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการดำาเนินการหรือ
กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง ในสำานักงานเขตมีทัศนคติ ค่านิยมสุจริต ปฏิบัติงาน 
ด้วยความซ่ือสัตย์ แยกแยะประโยชนส่์วนตนและประโยชนส่์วนรวม

- เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผู้นปฏิิบัติก�รป้องกันก�รทุี่จริต

O39
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำาปี

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำาปี จะต้องมีข้อมูล 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของแต่ละฝ่่ายและรวบรวมเป็นภาพ 
ของสำานักงานเขต

- มีรายละเอียดกิจกรรม แนวทางการดำาเนินงาน 
- เป็นการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

O40
รายงานการกำากับติดตาม
การดำาเนินการป้องกันการทุจริต 

- แสดงความก้าวหน้าในการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต

- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ได้แก่ ความก้าวหน้าการดำาเนินการ
แต่ละโครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดงบประมาณท่ีใช้ดำาเนนิงาน เป็นต้น

- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

O41
รายงานผลการดำาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำาปี

- แสดงผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำาเนินการ ได้แก่ ผลการดำาเนินการ

โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ และผลสัมฤทธิ�ตามเป้าหมาย

- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564
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ตัวช้ีวัดย่อย	10.2	มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่

ม�ตรก�รภ�ยในเพื�อส่งเสริมคว�มโปร่งใสและป้องกันก�รทุี่จริต

O42
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 

การดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) ของสำานักงานเขตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ได้แก่ ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ 

จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีข้ึน

- กำาหนดมาตรการ/กิจกรรมในการพัฒนาและปรับปรุง โดยมี 

การกำาหนด กิจกรรมท่ีจะดำาเนินงาน แนวทางการกำากับติดตาม และ 

ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น

- ต้องเผยแพร่ภายใน 31 มกราคม พ.ศ. 2565

O43

การดำาเนินการตาม มาตรการส่งเสริม 

คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

- แสดงผลการดำาเนินการตามมาตรการ/กจิกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- มีข้อมูลรายละเอียดการดำาเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม 

เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานในข้อ O42 

ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

- เป็นการดำาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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