
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



          นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมคณะผู้บริหารเขต ได้น าข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของความดี ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง มีวินัย สุจริต และจิตอาสา” ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มุ่งประโยชน์
ส่วนรวมและประชาชนเป็นส าคัญ พร้อมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้
ข้าราชการและบุคลากรทุกคนทราบ เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสและภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงาน      
เขตทวีวัฒนา และเน้นย้ าให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ด าเนินการเม่ือวันที่ 25 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร 

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 







        นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ตลอดจนชี้แจงแนวทาง         
การด าเนินงานและก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมเน้นย้ าการปฏิบัติงานของ       
บุคลากร โดยให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายก ากับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถแยกแยะประโยชน์        
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และก ากับติดตามการด าเนินงานของข้าราชการและบุคลากรในส านักงานเขต  
ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 



        นายดิชา คงศรี ผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงนโยบายการด าเนินงานรวมถึงติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและก ากับติดตามการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) พร้อมเน้นย้ าการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนก ากับติดตามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และก ากับติดตามการด าเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน  
ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 



จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมเผยแพร่ให้ข้าราชการและ
บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปได้รบัทราบ 

เพื่อป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส        
ให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมสุจริต 



 ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปัชั่นและการประพฤติมิชอบของข้าราชการ และบุคลากร
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และการประพฤติมิชอบอันอาจเป็นภัยต่อ
การบริหารราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมาตรการที่จะคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรร์ัปชั่น 
ดังนี ้

รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
   เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด  

ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทวีวัฒนา โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5510 

 กรณีบัตรสนเท่ห์ไมล่งลายมือชื่อ     
ที่อยู่ ต าแหน่ง จะไม่รบัไว้พิจารณา เว้นแต่
การระบุหลักฐานปรากฏชัดเจน ตลอดจน
ชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่าน้ัน 

 กรณีผู้ร้องระบุช่ือ ต าแหน่ง ที่อยู่                
ผู้ร้องเรียน เมื่อผู้บังคบับัญชาได้รับเรือ่ง        
ให้ถือเป็นความลับทางราชการ แล้วส่ง
ส าเนาโดยปิดชือ่ผู้ร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชา
ของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับ       
ว่ามีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด 

 กรณีผู้ร้องเรียนให้ข้อมลูอันเป็น
ประโยชน์และผลดีตอ่ทางราชการ ผู้ร้อง       
มีสิทธไิด้รับประโยชน์ตอบแทนตามสมควร 
เช่น ความชอบหรือประกาศเกียรติคุณ 
แล้วแต่กรณีเป็นการพิเศษ ฯลฯ 

 กรณีไม่มีมูลให้ยุติเรื่องแล้วรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีผู้ร้องเรียนเป็น
ข้าราชการส านักงานเขตทวีวัฒนา            
น าความเท็จมาร้องเรียน ให้ด าเนินการ
ทางวินัย ถ้าเป็นข้าราชการต่างสังกัดให้
รายงานถึงต้นสังกัดทราบ 



รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
  เฝ้าระวังพฤติกรรมอันอาจเป็นภัยต่อการบริหารราชการใสสะอาด  

ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทวีวัฒนา โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5510 

พบเห็นข้าราชการและบุคลากร 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนาทุจริตคอร์รัปชั่น  

หรือประพฤติมิชอบ กรุณาแจ้งผู้อ านวยการเขตทวีวัฒนา 
  

 ที่อยู ่  :   ส านักงานเขตทวีวัฒนา  
                 เลขที่ 1 ถนนอุทยาน ซอย 5 แขวงทวีวัฒนา      
                 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 
 โทรศัพท์   :   0 2441 4973 
 โทรสาร    :   0 2441 4734 
 E-Mail  :  thawiwatthana@hotmail.com 



จุดรับเรื่องร้องทุกข์ ณ ศูนย ์BFC 

Website ส านักงานเขตทวีวฒันา : 
https://webportal.bangkok.go.th/thawiwatthana 

Facebook ส านักงานเขตทวีวัฒนา : 
www.facebook.com /เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ไปรษณีย์ : ส านักงานเขตทวีวัฒนา เลขที่ 1 ถ.อุทยาน ซอย 5 
                  แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 10170  

สายด่วน กทม. 1555 

โทรศัพท์ : 0 2441 4973 ต่อ 5507 

E-mail : thawiwatthana@hotmail.com 

ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทวีวัฒนา โทร. 0 2441 4973 ต่อ 5510 
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          ส านักงานเขตทวีวัฒนา จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ติดไว้บริเวณสถานที่ต่างๆ ในส านักงานเขต เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตส านึก ส่งเสริมค่านิยม 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความซ่ือสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการทุจริต 



ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการทุจริต 

          ส ำนักงำนเขตทวีวัฒนำ ติดสื่อประชำสมัพันธ์รณรงค์ป้องกันกำรทจุริต ปลกูจิตส ำนึก ส่งเสริมค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรให้มีควำมืื่อสัตย์ สุจริต 
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ให้กับบคุลำกรภำยในและภำยนอกองค์กร 

          ส านักงานเขตทวีวัฒนา จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ประกาศนโยบายต่างๆ ของผู้อ านวยการเขต เพื่อปลูกจิตส านึก 
ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการทุจริต 
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ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการทุจริต 

          ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ประชาชนผู้มารับบริการหรือ
ติดต่อราชการร่วมตอบแบบประเมิน EIT และให้ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกิน 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมิน IIT ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 



          ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ข้าราชการและ
บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 



          ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้ข้าราชการและ
บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ณ จุดบริการประชาชนของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 



ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการทุจริต 

          ส านักงานเขตทวีวัฒนา เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตส านึก ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความซ่ือสัตย์ 
สุจริต เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร 

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการทุจริต 



ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการทุจริต 

          ส านักงานเขตทวีวัฒนา เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตส านึก ส่งเสริมค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความซ่ือสัตย์ 
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