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ค าน า 
 

 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นการ
แสดงเจตจ านงของผู้บริหารส านักงานเขตทวีวัฒนา ในการต่อต้านการทุจริตและเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตทวีวัฒนา ให้มีระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต 
ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยให้แก่บุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนา 
โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นส าคัญ 

 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

                                                                                      ตุลาคม 2564 
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สารบัญ 

 
ส่วนที่ 1 บทน า                 
             องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  1 
 หลักการและเหตุผล       2 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน     4 
 เป้าหมาย       4 
 ประโยชน์ของการจัดท าแผน     4 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                               
           องค์ประกอบ ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ     5 
                               และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการแยกตาม 4 มิติ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ   8 
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บทน า 
 
1.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้ใช้หลักการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
       1.1.1 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น “จุดแข็ง (Strength)” ของการป้องกันการทุจริตของส านักงาน
เขตทวีวัฒนา ดังนี้ 
                         1) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) ลักษณะโครงสร้างของส านักงานเขต มีความสอดคล้อง 
กับภารกิจและอ านาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ช่วยให้การด าเนินงานมีความชัดเจน ส่งผลดีต่อการป้องกัน
การทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับหน่วยงานมากข้ึน 
 2) ด้านรูปแบบ (Style) ผู้บริหารส านักงานเขตทวีวัฒนามีนโยบายและให้ความส าคัญในเรื่อง
การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 3) ด้านระบบ (System) ส านักงานเขตทวีวัฒนามีช่องทางหลากหลายเพื่อให้ประชาชน
สามารถร้องเรียนปัญหาการทุจริต ได้แก่ สายด่วน 1555 เว็บไซต์ของส านักงานเขตทวีวัฒนา สื่อสังคมออนไลน์ 
 4) ด้านค่านิยม (Shared Value) บุคลากรมีค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญต่อการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต 
 1.1.2 สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น “จุดอ่อน (Weakness)” ของการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ดังนี้ 
 1) ด้านยุทธศาสตร์ (Strategy) การก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการป้องกันการทุจริต         
ยังไม่ชัดเจนส่งผลให้ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
                       2) ด้านรูปแบบ (Style) มีลักษณะการท างานที่ซ้ าซ้อนและยังไม่มีความเท่าทันต่อการทุจริต
ที่มีพลวัต 
 3) ด้านระบบ (System) ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการด าเนินการ
ทางวินัยต่อผู้กระท าผิดล่าช้า ท าให้ผู้กระท าผิดไม่มีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ 
 4) ด้านบุคลากร (Staff) บุคลากรปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับภารกิจ ขาดความพร้อมในการ
รับความเปลี่ยนแปลงเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานยังไม่ดีเท่าท่ีควร                  

5) ด้านทักษะ (Skill) บุคลากรขาดองค์ความรู้ความเข้าใจในรปูแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป 
และมีวัฒนธรรมการท างานที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
 6) ด้านค่านิยม (Shared Value) ลักษณะการท างานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 
ท าให้ไม่สามารถตามทันสถานการณ์ทุจริตที่มีความเป็นพลวัตได้อย่างทันท่วงที 
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 1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
       1.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น “โอกาส (Opportunity)” ของการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ดังนี้ 
 1) การเมือง (Political) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของส านักงานเขต 
ทวีวัฒนา ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการป้องกันการทุจริต 
      2) เศรษฐกิจ (Economic) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้ส านักงาน
เขตทวีวัฒนา มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ในการด าเนินงานดังกล่าว 
      3) กฎหมาย (Legal) มีระเบียบ กฎหมายในการด าเนินงานของภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และหลักคุณธรรม จริยธรรม 
                         4) สังคม (Social) การส่งเสริม สนับสนนุให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
                         5) เทคโนโลยี (Technology) ระบบเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือส าคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
และการด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารก ากับติดตาม 
       1.2.2 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น “อุปสรรค (Threats)” ของการป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ดังนี้ 

1) เศรษฐกิจ (Economic) สภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดจนค่าครองชีพที่สูงขึ้นมีผล
ต่อพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
 2) สังคม (Social) สังคมไทยมีความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
และประชาชนยังเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
 3) กฎหมาย (Legal) กระบวนการทางกฎหมายมีขั้นตอนซ้ าซ้อนส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการด าเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง      
 
2.  หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่ง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศเป็น
อย่างมาก โดยกระบวนการของปัญหาทุจริตเกิดจากนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ ซึ่งมีพฤติกรรมในเชิงทุจริต
คอร์รัปชั่นในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการเอ้ือประโยชน์ (Trading Influence)  
สร้างความเสียหายแก่ราชการในแต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก จากสรุปผลการสอบสวนและศึกษาเรื่องการทุจริต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา ได้แบ่งกรณีการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริต 
ในการสัมปทาน การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบอ านาจรัฐและการทุจริตเชิงนโยบาย 
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 สาเหตุของการทุจริต 

 1) ปัญหาระบบอุปถัมภ์และค่านิยมในทางที่ผิด เช่น ติดสินบน ยกย่องคนร่ ารวยและมีอ านาจโดยมิชอบ  
ระบบพวกพ้องในวงราชการ การเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย การซื้อเสียงเลือกตั้ง การใช้ผลประโยชน์ 
อิทธิพลครอบง าประชาชน 

 2) ปัญหาโครงสร้างของราชการที่ซับซ้อน ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก 
 3) ปัญหาระบบการท างานไม่รัดกุม มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต  
          4) ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐล่าช้า ไม่ทั่วถึงและละเลยในบางกรณี 
          5) ปัญหาบุคคลไม่ซื่อสัตย์  
 6) ภาคประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริต ติดสินบนราชการ สมยอมและเข้าร่วมในกระบวนการทุจริต  

 จากสภาพปัญหาการทุจริตดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อข้าราชการและนักการเมือง
ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริตในการบริหารงาน รัฐบาลจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยฉบับปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - ๒๕64) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.     
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มุ่งให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

    ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรมีการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
และกรอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
    มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ผ่านโครงการ/กิจกรรมและมาตรการที่ก าหนดให้เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน ผลักดันให้การด าเนินงานด้านป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตทวีวัฒนาเกิดประสิทธิภาพ 
สร้างความเชื่อมั่นตลอดจนเสรมิสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสายตาประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร 
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3.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
      3.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ  
  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
      3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารของส านักงานเขตทวีวัฒนาแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ

ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
      3.3 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
      3.4 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนาปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.5 เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตตลอดจน 

การพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต 
 
4.  เป้าหมาย 
      4.1 ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนามีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  

เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบ 
      4.2 ส านักงานเขตทวีวัฒนามีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของบุคลากร และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็วโปร่งใส  
      4.3 มีแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสนับสนุนกลไก มาตรการในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานเขตทวีวัฒนา และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
5.  ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 5.1 ส านักงานเขตทวีวฒันาสามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   5.2 ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนามีจิตส านึกในการปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลักด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
    5.3 มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการ

กระท าการทุจริต 
      5.4 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานเขตทวีวัฒนาในการ 
            เฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการ 
 
6.  กระบวนการจัดท าแผน 
  ทุกฝ่ายในส านักงานเขตทวีวัฒนาร่วมกันจัดท าโครงการ กิจกรรมและมาตรการในการป้องกันและปราบปราม      
     การทุจริตแล้วน ามารวบรวมเป็นภาพของส านักงานเขต ฝ่ายละ 2 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 
 

มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 โครงการสร้างจิตส านึกการรักษาวินัยและ
ความโปร่งใสในการท างาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายโยธา 

1.2 กิจกรรมอบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การกระท าทุจริตประพฤติมิชอบและการกระท าที่
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายโยธา 

1.3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แก่ข้าราชการและบุคลากร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายเทศกิจ 

1.4 กิจกรรมการสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่กฎหมายก าหนด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายเทศกิจ 

1.5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบและ
ค าสั่งกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดินและภาษีป้าย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายรายได้ 

1.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของกรุงเทพมหานคร 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายรายได้ 

1.7 โครงการฝ่ายทะเบียนใสสะอาดปราศจาก
ทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายทะเบียน 

1.8 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายการศึกษา 

1.9 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายการคลัง 

1.10 โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร 

180,000.- ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯ 
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มิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. การบริหารราชการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

1.2 กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของหน่วยงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายปกครอง 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายปกครอง 

2.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ 
ให้ประชาชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายทะเบียน 

2.4 มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต        
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 

2.5 กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทีมี่
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายรักษา 
ความสะอาดฯ 

3. การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๓.1 มาตรการการประกาศเผยแพร่ หรือเปิดเผย
ข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างให้
สาธารณชนทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายการคลัง 

3.2 กิจกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน 

1,290,000.- ฝ่ายพัฒนา
ชุมชนฯ 

3.3 กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานผล
การด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 

3.4 กิจกรรมรณรงคป์ระชา สัมพันธ์ ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายรักษา 
ความสะอาดฯ 

4. การเสริมสร้างและปรับปรุง 
กลไก ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น 
  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ฝ่ายการศึกษา 

รวม 20 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 1,370,000.-  
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ส่วนที่ 3 
  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
ตามแผนปฏบิัติการฯ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

1. ชื่อโครงการ  :  สร้างจิตส านึกการรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท างาน  

2. หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤติการณ์

ด้านคุณธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักษาความดี
และรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้ จะเป็นรากฐาน
เพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันหน่วยงานราชการหลายแห่งมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น สะท้อนให้เห็นว่าบกพร่อง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ปัญหาจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ฝ่ายโยธาจึงเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างจิตส านึกการรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท างานข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยม
ที่ถูกต้อง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ   
มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ 
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีระเบียบวินัย

ในการท างาน ไม่เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
3.4 เพ่ือสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
3.5 เพ่ือผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติราชการด้วยความถูกต้อง ประชาชนสามารถตรวจสอบ และ

เข้าถึงข้อมูลได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประชุม หารือ ก าหนดการจัดท าโครงการฯ 
6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.4 ด าเนินการตามโครงการฯ 
6.5 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๐ 

 

8. งบประมาณในการด าเนินงาน 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรฝ่ายโยธา เกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี มีจิตส านึก และตระหนัก 

ถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและให้บริการ อ านวย
ความสะดวก แก่ประชาชน ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ ไม่เลือกปฏิบัติ 

10.2 ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้รับความสะดวก เข้าถึงข้อมูล และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 

--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๑ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อกิจกรรม :  อบรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบและการกระท าที่เป็น 
     ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. หลักการและเหตุผล 
 กรุงเทพมหานครได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรเพ่ือสร้าง 
จิตส านึกและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งพึงต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากร ได้น า
หลักการและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ มาใช้ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งต้องจัดให้ 
มีโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตส านึกทัศนคติ และปรับพฤติกรรมที่ดี
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภายหน้า 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอบรมหรือการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
กระท าทุจริตประพฤติมิชอบและการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน จึงได้ก าหนดให้หน่วยงานจัดโครงการ
อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้ในหัวข้อการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบและการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ ทับซ้อนขึ้น 
เพ่ือน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป   

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบ
และการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้  
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีศักยภาพปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ และการหวังผลประโยชน์
ในทางมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีทัศนคติที่ยึดมั่นในการ
ปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริตไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน  

4. เป้าหมาย 
 ข้าราชการและบุคลากรในส านักงานเขตทวีวัฒนา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบและ
การกระท าท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
             6.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                6.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
                6.1.3 ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ป.ป.ช มาตรา 100 และมาตรา 103 
        6.2 ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อน โดยจัดท าเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานทราบ 
 6.3 ประเมินผล และสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๒ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นการกระท าทุจริตประพฤติมิชอบ
และการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๓ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อกิจกรรม :  ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการและบุคลากร  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง 
การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคน
ที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มาบริการอย่างประชาชนก็ได้รับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ ฝ่ายเทศกิจจึงได้มีการจัดท ากิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม แก่ข้าราชการและบุคลากรในฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตทวีวัฒนา นี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 

 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

 3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการและบุคลากรในฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือหัวหน้าชุด ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตทวีวัฒนา ในการประชุมแถวตอนเช้าตามระเบียบปฏิบัติประจ าวัน   

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด ข้าราชการและบุคลากรในฝ่ายเทศกิจ มีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ในการประชุม
แถวตอนเช้าตามระเบียบปฏิบัติประจ าวัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง   
 ผลลัพธ์ ข้าราชการและบุคลากรฝ่ายเทศกิจ เกิดจิตส านึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติโดย
ยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๔ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อกิจกรรม :  การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 

2. หลักการและเหตุผล 
            การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ส่วนใหญ่เป็นการดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดอาจเป็นช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตได้ การสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความตระหนักจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

3. วัตถุประสงค์ 
           3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามข้ันตอนและแนวทางท่ีกฎหมายก าหนด 
            3.2 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
            3.3 เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามกฎหมาย ร้อยละ 100 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดเกิดความเข้าใจและเกิดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การด าเนินการกับผู้กระท าผิดกฎหมาย เป็นไปตามข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดทุกกรณี 
  10.2 ไม่มีเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 
 

 

--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๕ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อโครงการ :  อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ และค าสั่งกรุงเทพมหานครที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือน    
   และท่ีดิน และภาษีป้าย 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
ข้าราชการฝ่ายรายได้ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเท่านั้น 
หากแตเ่กิดจากความรู้ความเขา้ใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่าง
ผิดๆ ส่งผลให้ข้าราชการฝ่ายรายได้ตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การ
พัฒนาของกรุงเทพมหานครต้องล่าช้า เพราะไมต่อบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่ข้าราชการฝ่ายรายได้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อกรุงเทพมหานคร รวมทั้งไมต้่องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
 ดังนั้น เพ่ือให้ข้าราชการฝ่ายรายได้ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ฝ่ายรายได้ ส านักงาน
เขตทวีวัฒนา จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ และค าสั่งกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีป้าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดวันเวลาส าหรับให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตปทุมวัน ได้เผยแพร่
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย 
 6.2 วัดและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๖ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย 

 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๗ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
1. ชื่อโครงการ  :  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร 

2. หลักการและเหตุผล 
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษมีอ านาจในการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ได้เอง และค่าภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมดตกเป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร
โดยตรง เพ่ือน าไปพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในส่วนท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาต่างๆ 
โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี มีปัญหาอุปสรรคในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีเอง 
ด้านบุคลากรผู้มีหน้าที่จัดเก็บ และด้านวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้มีหน้าที่
เสียภาษียังขาดความรู้ ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เกี่ยวกับการเสียภาษี และยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการ การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประเภทต่างๆ ท าให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหลีกเลี่ยงการยื่นแบบเพ่ือ
เสียภาษีประเภทต่างๆ ฉะนั้นเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย จึงได้จัดท าโครงการการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส ารวจโรงเรือนรายใหม่ ป้ายรายใหม่ และจัดท าทะเบียนที่พิกัดภาษี ให้เป็นปัจจุบัน 
3.2 เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการเร่งรัด/ติดตามการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย ให้ทั่วถึง 

ถูกต้อง เป็นธรรม และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บ 
3.3 เพ่ือขยายฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาปีป้าย  
3.4 ส ารวจข้อมูลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เพ่ือเตือนให้ยื่นแบบ 

โดยค้นหาข้อมูลจากกรมที่ดิน เพื่อเพ่ิมยอดการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ 
3.5 ประชาสัมพันธ์แนวทางการช าระภาษีให้กับประชาชนได้รับทราบ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้

และครอบคลุมครบถ้วน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 การประชุมชี้แจง มอบหมายภาระหน้าที่ 
6.2 การจัดท าแผ่นพับ ใบประกาศ และหนังสือแจ้งเตือน 
6.3 เจ้าหน้าที่ประจ าแขวงที่รับผิดชอบ ออกส ารวจตามพ้ืนที่ 
6.4 เจ้าหน้าที่ประจ าแขวงกรณีภาษีบ ารุงท้องที่ ตรวจสอบข้อมูลเจ้าของที่ดิน เปลี่ยนแปลง

กรรมสิทธิ์จากกรมที่ดิน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๘ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายรายได้ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สามารถจัดท าทะเบียนผู้เสียภาษีมีความสมบูรณ์ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้นและสามารถ

ติดตาม เร่งรัดตรวจสอบได้ 
10.2 ท าให้จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและกรุงเทพมหานครมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

 

 

--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๑๙ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อโครงการ :  ฝ่ายทะเบียนใสสะอาด ปราศจากทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 งานทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน ทะเบียนครอบครัว และทะเบียนชื่อบุคคล เป็นงาน
ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงของชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสงบสุขของสังคม และเกี่ยวข้องกับปัจเจก
บุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย เอกสารการทะเบียนเป็นเอกสารราชการที่ส าคัญท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องมี เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวบุคคล ในการใช้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ   
และเอกชน แต่บางครั้งด้วยความไม่รู้กฎหมาย ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นเหตุให้ประชาชนบางส่วน   
ยังไม่ได้แจ้งการเกิด ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือยังไม่เคยท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น บุคคลเหล่านี้    
จึงเสียโอกาสในการเข้าถึงหรือรับสวัสดิการ รวมทั้งบริการต่างๆ ของภาครัฐ น ามาซึ่งการกระท าทุจริต เพ่ือให้
ได้เอกสารดังกล่าว และเป็นช่องทางให้บุคลากรของรัฐส่วนหนึ่ง สมรู้ร่วมคิด เรียกรับผลประโยชน์ ใช้อ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของฝ่ายทะเบียน 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 - 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรี มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มิติที่ 2 การบริหาร
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ    
ในการป้องกันการทุจริต สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายทะเบียน
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกของบุคลากรฝ่ายทะเบียนให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างขวัญก าลังใจ ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ 
 3.3 เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนให้แก่บุคลากรฝ่ายทะเบียนได้เข้าใจ 
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ส่วนนักเรียนและประชาชน สามารถน าความรู้ไปแบ่งปัน บอกเล่าหรือให้
ค าแนะน ากับคนในครอบครัวหรือเพ่ือนบ้านได้  
 3.4 เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และร่วมแก้ไขปัญหาส าหรับบุคคลที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือที่
ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง 
 3.5 เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา ได้มีสถานภาพทางทะเบียนถูกต้อง ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และท าบัตรประจ าตัวประชาชนตามเกณฑ์อายุครบทุกคน 
 3.6 เพ่ือป้องกัน แก้ไข และปราบปรามปัญหาการทุจริตทางทะเบียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 บุคลากรฝ่ายทะเบียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ปฏิบัติราชการโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน 
มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน และให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการอ่ืนในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ 
 4.2 นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนาทั้ง 7 โรงเรียน ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านได้ท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนครบทุกคน ร้อยละ 100 
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 4.3 ให้ความรู้ และให้ค าปรึกษาแนะน า ร่วมแก้ไขปัญหาด้านงานทะเบียนแก่ประชาชน จ านวน 16 
ชุมชนในพ้ืนที่เขตทวีวัฒนา 
 4.4 มีช่องทางติดต่อสื่อสาร รับ - ส่งข้อมูล ข่าวสารที่สะดวก รวดเร็ว ส าหรับประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า  
5 ช่องทาง 
 4.5 ประชาชนพึงพอใจในการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 4.6 สถานที่ให้บริการมีระบบคิวอัตโนมัติ จัดท าแผนภูมิขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ มีคู่มือ
ประชาชน เมนูฝ่ายทะเบียน ป้ายประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมีตู้รับความคิดเห็น จุดรับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 กิจกรรม การปลูกและปลุกจิตส านึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมาย และข้ันตอนการปฏิบัติงาน การติดต่อราชการฝ่ายทะเบียน 
  6.1.1 จัดประชุมเพ่ือปลูกและปลุกจิตส านึกในการให้บริการประชาชนด้วยใจ (Service 
Mind) ถ่ายทอดความรู้ สร้าง knowledge management และจัดให้มีการสอนงานแก่บุคลากรฝ่ายทะเบียน
ทุกคนให้เป็นข้าราชการมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  6.1.2 สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างขวัญก าลังใจ ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดยการ
คัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามโครงการคนดีศรีทะเบียน เพ่ือประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตรและรางวัล และ
จัดกิจกรรม Happy Workplace 
  6.1.3 ประสานฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนทั้ง 6 แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
ความรู้เรื่องกฎหมายด้านทะเบียนในชีวิตประจ าวัน ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงของแต่ละโรงเรียน 
  6.1.4 ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเพ่ือให้บรรจุวาระการประชุมเรื่องการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายของฝ่ายทะเบียน ในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชุมชนทุกเดือน   
เข้าพบปะ พูดคุย แจกคู่มือประชาชนส าหรับการติดต่อราชการฝ่ายทะเบียน แก่ผู้น าชุมชน และประชาชนใน
ชุมชนทั้ง 16 แห่งในพ้ืนที ่
 6.2 เปิดช่องทางการสื่อสารกับเครือข่าย โดยการพบปะพูดคุย ติดต่อทางโทรศัพท์ ,จดหมาย, Line 
ผ่านระบบ QR Code, e-mail  และ Facebook โดยแอดมินที่มีความรู้ความสามารถ สามารถร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ได้ง่ายและสะดวก 
 6.3 กิจกรรมการป้องกัน แก้ไข และปราบปรามปัญหาการทุจริตทางทะเบียน 
  6.3.1 จัดให้มีระบบคิวอัตโนมัติ มีเสียงเรียกและป้ายหมายเลขที่ชัดเจน จัดท าแผนภูมิ
ขั้นตอนการด าเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ระยะเวลาด าเนินการ มีคู่มือประชาชน เมนูฝ่ายทะเบียน ป้าย
ประกาศมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ติดในที่เปิดเผย 
  6.3.2 จัดให้มีตู้รับความคิดเห็น ส ารวจความพึงพอใจน าเสนอคณะผู้บริหารเขตเป็นรายเดือน 
และรายไตรมาส กรณีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันท าการ น าเข้าที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารส านักงานเขตยานนาวาทุกสัปดาห์ 
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  6.3.3 จัดท าค าสั่งเพ่ือแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียน รักษาการหัวหน้าฝ่ายทะเบียน และการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการเขต กระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ
แทน และควบคุมการให้หรือยกเลิกรหัสปฏิบัติงานเพื่อเข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากร 
  6.3.4 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอ่ืนที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของฝ่ายทะเบียน  
  6.3.5 จัดท าประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กรณีเพ่ิมชื่อบุคคล
เข้าทะเบียนบ้านเพื่อให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริต สวมตัว  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายทะเบียนมีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการท างานเพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ค านึงถึง
ประโยชน์สุขของประชาชน มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ในทุกมิติ ภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่จะไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการโดยมิชอบ 
 10.2 ประชาชนพึงพอใจในบริการที่รวดเร็ว เท่าเทียม ทั่วถึง ไม่คลางแคลงใจ หรือสงสัยในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งช่วยป้องกัน ปราบปรามปัญหาการทุจริตทางทะเบียน 
 10.3 นักเรียน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ขั้นตอน
การติดต่อขอรับบริการของฝ่ายทะเบียน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงและให้ค าแนะน าผู้อ่ืน
ได้ในเบื้องต้น 
 10.4 ลดจ านวนปัญหาเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ อาทิ การแจ้งเกิดเกินก าหนด การไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน ลดปัญหาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
--------------------------------------------- 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

1. ชื่อมาตรการ  :  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   
   และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2552 โดยก าหนดกลไกและระบบบังคับใช้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงของการกระท า โดย
ข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ที่ระบุไว้ในประมวลจริยธรรมฯ นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. 
ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ 
ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ น.ร. 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ควรน าแนวทาง 
การด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ 

ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ส านักงานเขต
ทวีวัฒนา จึงได้มีมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตทวีวัฒนา น าไปใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการและบุคลากร ที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปธรรมแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับ 
บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการ บุคลากรในทุกระดับสร้างระบบความ
รับผิดชอบของข้าราชการและบุคลากรต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม 
 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

 

 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๒๓ 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นค่านิยม
ส าหรับองค์กร ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  
 6.2 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครทราบ 
 10.2 ข้าราชการและบุคลากร ไม่มีข้อร้องเรียนหรือกระท าผิดที่ขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร 

 
--------------------------------------------- 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

1. ชื่อโครงการ  :  ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล  
 การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต ใน
เกือบทุกขั้นตอน ดังนั้นข้าราชการและลูกจ้างทุกระดับควรตระหนักถึงความเสี่ยงนี้ และเฝ้าระวังมิให้เกิดการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ อีกทั้งควรมีองค์ความรู้เพ่ือการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการทุจริต 
ฝ่ายการคลัง ส านักงานเขตทวีวัฒนา ตระหนักว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาข้าราชการทุกระดับ
อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่าง 
ที่ดีของสังคม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม 
ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนเป็นส าคัญ จึงเห็นควรให้ความรู้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับความเสี่ยงและเส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตการเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ได้รับทราบถึงผลที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งอาจมีผล
ต่อหน้าที่การงานและการด าเนินชีวิตของตนในอนาคต  

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 ข้าราชการและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในการการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ 
 3.2 ข้าราชการและลูกจ้างมีความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรม 
ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานเขตทวีวัฒนา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติโครงการ 
 6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากรมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ 
 6.3 จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 6.4 รายงานผลการด าเนินการ    

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายการคลัง ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตการ
เบิกจ่ายงบประมาณในเบื้องต้น 
 10.2 บุคลากรให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

--------------------------------------------- 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
1. ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร  

2. หลักการและเหตุผล 
กรุงเทพมหานครมีนโนบายส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวางแผน

พัฒนาเยาวชน โดยเยาวชน และเพ่ือเยาวชน เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ในการท ากิจกรรมที่หลากหลาย เสริมสร้าง
ประสบการณ์และสร้างสรรค์การเรียนรู้ส าหรับเยาวชน พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนสร้างวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต
ในรูปแบบเมืองที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในสังคม 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้จัดตั้งสภาเยาวชนเขตขึ้นเพ่ือส่งเสริมกระบวนการในการสนับสนุนให้เยาวชน
ได้รู้จักการบริหารจัดการกลุ่ม สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และ
สังคม อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานครที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภา
เยาวชนเขตในพ้ืนที่เขต  

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของสภาเยาวชนเขต 
3.๒ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขต 
3.๓ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสภาเยาวชน 
3.4 เพ่ือให้เยาวชนในพื้นท่ีเขตไดใ้ช้เวลาว่างในการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนา

ตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี 
รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดกิจกรรมสภาเยาวชนเขต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเยาวชนเขต นักเรียน นักศึกษา

และเยาวชนในพื้นท่ีเขต 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
6.3 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเยาวชน 
6.4 ด าเนินงานตามโครงการ 
6.5 สรุปและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
180,000.-บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เยาวชนในพื้นท่ีเขตไดใ้ช้เวลาว่างในการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนาตนเองให้มี

จิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมือง
ที่ดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้ 
การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๒๘ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน 

2. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ (ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก พ.ศ. 2560 จนถึงปี 2565) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 
 ดังนั้น ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้มีการแสดงเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี        

3. วัตถุประสงค์ 
      เพ่ือแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตทวีวัฒนา   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา          

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
 6.2 แจ้งประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนทราบ    

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)    
    

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ         

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานได้ 
 10.2 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

--------------------------------------------- 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๒๙ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อมาตรการ  :  การสร้างความโปร่งใสในปฏิบัติราชการของหน่วยงาน    

2. หลักการและเหตุผล  
    จากการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. 2558 ท าให้หน่วยงานราชการต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานที่ถือปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติราชการ โดยการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการด าเนินการงานบริการประชาชนแต่ละขั้นตอน ให้เกิด
ความกระชับ รวมทั้งลดการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติราชการดังกล่าวให้ประชาชนทราบ    
 ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงจัดให้มีมาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในปฏิบัติราชการขึ้น      

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน 
 3.4 เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ       

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มาตรการสร้างความโปร่งใสในปฏิบัติราชการของหน่วยงาน      

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา          

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานของแต่ละส่วนราชการ 
 6.2 ก าหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  
 6.3 มีความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 6.4 พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
 6.5 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 6.6 สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)     

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตทวีวัฒนา        



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๐ 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และพัสดุ สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณการพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้าง 
   

--------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๑ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
1. ชื่อกิจกรรม  :  ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการให้ประชาชนทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 29 
ก าหนดให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ รวมทั้งรายละ เอียดอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท าการของส่วนราชการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา จึงได้จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการในการให้บริการ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการ สามารถลดขั้นตอนการติดต่อ
สอบถามหรือท าความเข้าใจเรื่องส าหรับประชาชนที่มาขอรับบริการ 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานและเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนทราบ ณ จุดบริการของหน่วยงาน 
 6.2 เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน 
 

--------------------------------------------- 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๒ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
1. ชื่อมาตรการ  :  การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม  

เพ่ือให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเกิดประโยชน์สูงสุด ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการ
ด าเนินการทีป่รับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน จึงได้ก าหนดมาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานเขตทวีวัฒนา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่งมอบหมายงานของหัวหน้าหน่วยงาน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหารหรือ
หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
--------------------------------------------- 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๓ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
1. ชื่อกิจกรรม  :  การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง                   

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ 
     บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการบริหารงานขององค์กร จึงจ าเป็นจะต้องมีการบริหาร 
ราชการที่โปร่งใสเป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งบุคลากรในสังกัดจะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และเห็นแก่ประโยชน์ของ ราชการ
และส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นหลักการส าคัญที่ถูกก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร  
  ส านักงานเขตทวีวัฒนา จึงได้จัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรในสังกัด ที่มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดี อันเป็นการส่งเสริม
ค่านิยมสร้างสรรค์ และเป็นการปลุกจิตส านึก ทางคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรในสังกัด รวมทั้งเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันการกระท าที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ ราชการในความรับผิดชอบและ
ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและน่าเชื่อถือให้กับผู้รับบริการ 

3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือสร้างบุคคลตัวอย่างทีม่ีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสังกัด  
     3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากรผู้ประพฤติดี ท าดี   

4. เป้าหมาย / ผลผลิต 
มีการยกย่องเชิดชูเกียรตลิูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ด ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
     ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร
ในสังกัดที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง       
 6.2 มอบหมายให้สว่นราชการในสังกัดด าเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัดตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด  
      6.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการประกาศเผยแพร่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ แผ่นประชาสัมพันธ์ 
วารสารของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
     ไม่ใช้งบประมาณ    

9. ผู้รับผิดชอบ 
     ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๔ 

 

10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์ 
       10.1 บุคลากรทุกคนในหน่วยงานประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม          
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                   
       10.2 ลดข้อร้องเรียนการกระท าที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
--------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๕ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
1. ชื่อมาตรการ  :  การประกาศ เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างให้ 

    สาธารณชนทราบ 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน 
การจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางต่างๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในเรื่อง
ของความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน 
 ดังนั้น ส านักงานเขตทวีวัฒนาเมื่อจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าราชการผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการ
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ก าหนด โดยเฉพาะในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
เกี ่ยวกับการด าเนินการจัดซื ้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการด าเนินการ     
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมธรรมาภิบาลในเรื่องความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓.๒ เพ่ือลดโอกาสในการกระท าการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น       
การติดประกาศ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ การส่งข้อมูลให้กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
            6.2 จัดท าแบบส ารวจ/สอบถามเพ่ือประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายการคลัง ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางที่ประกาศ เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
--------------------------------------------- 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๖ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
1. ชื่อกิจกรรม  :  การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการพัฒนาชุมชนจะต้องมี การ

ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน จึงได้หา
แนวทางในการใช้จ่ายเงินสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการ
พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน โดยใช้วิธีการทางการเงินเป็นกลไกให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานกลุ่ม
ร่วมกัน ในการวางแผนควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลด้านการพัฒนาชุมชน 

3. วัตถุประสงค์ 
3.๑ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนและการด าเนินงาน

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ

เกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน 
3.๓ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนเป็นขวัญและก าลังใจให้กับคณะกรรมการ

ชุมชนและประชาชนในชุมชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
         สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชนในการด าเนินการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
6.๑ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนเปิดเวทีชาวบ้านประจ าเดือนเพ่ือหารือถึงปัญหาความเดือดร้อน 

ในชุมชน และหาแนวทางทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
6.๒ คณะกรรมการชุมชนประชุมเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ส าคัญเร่งด่วนด าเนินการก่อน 
6.๓ คณะกรรมการชุมชนจัดท าแผนการพัฒนาโดยก าหนดงบประมาณ 
6.๔ คณะกรรมการชุมชนด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด พร้อมถ่ายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

บันทึกผลงาน 
6.๕ รายงานผล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานส านักงานเขตและรายงานประชาชนในชุมชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
1,290,000.-บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๗ 

 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  แก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นโดยสามารถยื่นข้อร้องเรียน ผ่าน
ช่องทาง ต่างๆ เช่น หมายเลขด่วน 1555, Facebook, จดหมายร้องเรียน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว จึงได้ก าหนดกิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงาน
ผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3.2 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความสะดวก ปลอดภัย ด้านคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
 3.3 เพ่ือปลูกฝังและปรับเปลี่ยนค่านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้เป็นไปในเชิงรุก 
 3.4 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่อง ดูแล และแก้ไขปัญหาในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง  

 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ด าเนินการตามข้ันตอนการร้องเรียนแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบภายใน 15 วัน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนแล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลการด าเนินงานโดยเร็ว ภายใน 15 วัน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน 
 

--------------------------------------------- 
 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๘ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 
1. ชื่อกิจกรรม  :  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือให้ภาค
ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ส านักงานเขตทวีวัฒนาจึงจัด
ให้มีกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ในขั้นตอนการ
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน เพ่ือรับฟังค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากสาธารณชน โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทางเว็บไซต์  

3. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดยเฉพาะ         
ในขั้นตอนการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพ่ือรับฟังค าวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากสาธารณชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุภายใต้ระเบียบข้อบังคับ       
ของกฎหมาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ให้ภาคประชาชนได้รับทราบว่าสามารถมีส่วนร่วมในการ
จัดหาพัสดุของหน่วยงานได้ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อผ่านทางเว็บไซต์และปิดประกาศที่หน่วยงาน 
 6.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งผ่านทุกช่องทางที่สามารถท าได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนทราบว่าสามารถมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุของหน่วยงานได้  

 

--------------------------------------------- 
 



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตทวีวัฒนา ๓๙ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
 

1. ชื่อกิจกรรม  :  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐ ได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันปราบปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจิต 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนาจึงจัดให้มกีิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือสร้างเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันป้องกันทุจริต 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนที่มาติดต่อราชการ/ชุมชนในพ้ืนที่เขต 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ปิดประกาศหรือข้อความประชาสัมพันธ์ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน 
            6.2 สร้างชุมชน/เครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน 2565) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตทวีวัฒนา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 10.2 มีเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต 
 

--------------------------------------------- 
 


