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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขต กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานหลักในการประเมิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านักงานเขต ได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน  

 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการ
ยกระดับมาตรการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) กรอบการประเมิน ประกอบด้วย 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อ านาจ 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ    
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพการด าเนินงาน 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8. การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 9. การเปิดเผยข้อมูล 10. การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเผยแพร่ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักงานเขตทวีวัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลต่อไป 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการ
ประเมินพบว่า คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตทวีวัฒนา อยู่ในระดับ A โดยได้
คะแนน 93.62 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 2 ของจ านวน 50 ส านักงานเขต และเมื่อพิจารณาจ าแนกตามการรับรู้
กลุ่มเป้าหมายและแหล่งข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คะแนนตัวชี้วัด 
แบบการวัด น  าหนัก  

(ร้อยละ) 
ตัวชี วัด คะแนน

ตัวชี วัด 
คะแนน 
เฉลี่ย 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 

30 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.56 97.31 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 96.51 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 97.63 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.30 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.54 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

30 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 77.83 82.89 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.79 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 85.04 

การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)  

40 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 98.89 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ าแนกตามตัวชี้วัดและข้อค าถาม ดังแสดงในตาราง 

 
หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.56 
I1 บุคลากรในส านักงานเขตปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อโปร่งใสเป็นไปตาม

ขั้นตอนและตามระยะเวลาที่ก าหนด 
97.54 

I2 บุคลากรในส านักงานเขตปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อ
ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

97.23 

I3 บุคลากรในส านักงานเขต มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งผลส าเร็จของงาน ให้ความ 
ส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

97.00 

I4 บุคลากรในส านักงานเขตไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณ
เป็นเงินได้ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ  

99.90 

I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
ส านักงานเขตไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้      
เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง นอกเหนือจากการรับโดยจรรยา 

99.90 

I6 บุคลากรในส านักงานเขตไม่มีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้น
ค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 

99.80 

ตัวชี วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 96.51 
I7 บุคลากรในส านักงานเขตรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานเขต 93.21 
I8 ส านักงานเขตใช้จ่ายงบประมาณ โดยเป็นไปด้วยความคุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
96.94 

I9 ส านักงานเขตไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 97.88 
I10 บุคลากรในส านักงานเขตไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
99.04 

I11 ส านักงานเขตมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

97.66 

I12 ส านักงานเขตมีช่องทางการสอบถาม การทักท้วง และการร้องเรียน ให้บุคลากร     
ในส านักงานเขตมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

94.35 

ตัวชี วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 97.63 
I13 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่บุคลากรในส านักงานเขตอย่างเป็นธรรม 96.22 
I14 บุคลากรในส านักงานเขตได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ

ของผลงาน 
96.12 

I15 ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการพัฒนา เช่น เข้ารับการอบรม ศึกษา
ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา ฯลฯ อย่างเป็นธรรม 

96.13 

I16 ผู้บังคับบัญชาไมม่ีการสั่งการให้บุคลากรในส านักงานเขตท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา 99.10 
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หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้ 
I17 ผู้บังคับบัญชาไมม่ีการสั่งการให้บุคลากรในส านักงานเขต ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี

ความเสี่ยงต่อการทุจริต 
99.65 

I18 การบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตไม่ได้ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ ไม่มีการซื้อ
ขายต าแหน่ง และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง 

98.54 

ตัวชี วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.30 
I19 บุคลากรในส านักงานเขต ไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือ

น าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
99.15 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในส านักงานเขต       
มีความสะดวก 

93.54 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในส านักงาน
เขตมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

95.67 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาต
อย่างถูกต้องจากส านักงานเขต 

99.14 

I23 บุคลากรในส านักงานเขตรู้แนวปฏิบัติของส านักงานเขตเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

94.60 

I24 ส านักงานเขตมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

95.67 

ตัวชี วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.54 
I25 ผู้อ านวยการเขตให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตภายในเขต  97.64 
I26 ส านักงานเขตมีการด าเนินการที่ผู้อ านวยการเขต ก าชับ สั่งการ เฝ้าระวัง ป้องกัน

การทุจริตในฝ่ายต่าง ๆ ในส านักงานเขต และแต่ละฝ่ายในส านักงานเขตมีแนวทาง 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน 

99.24 

I27 ปัญหาการทุจริตในส านักงานเขตได้รับการแก้ไข  97.23 
I28 ส านักงานเขตมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และลงโทษทางวินัย หากมีการทุจริตใน

ส านักงานเขต 
97.47 

I29 ส านักงานเขตมีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก
ส านักงานเขตไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในส านักงานเขต 

97.34 

I30 หากบุคลากรในส านักงานเขตพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในส านักงานเขต
หรือในฝ่าย สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผล
การร้องเรื่องได้ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา และม่ันใจว่าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

96.31 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า ๕ 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จ าแนกตามตัวชี้วัดและข้อค าถาม ดังแสดงในตาราง 

 
หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 77.83 
E1  บุคลากรของส านักงานเขตที่ติดต่อปฏิบัติงานหรือให้บริการโปร่งใสเป็นไปตาม

ขั้นตอนและตามระยะเวลาที่ก าหนด 
77.31 

E2  บุคลากรของส านักงานเขตที่ติดต่อปฏิบัติงานหรือให้บริการกับผู้มาติดต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกัน 

78.06 

E3  บุคลากรของส านักงานเขตทีติ่ดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

77.98 

E4  ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ติดต่อไมเ่คยถูกเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต ร้องขอ    
ให้จ่ายหรือให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น 
การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ 
อนุญาต หรือให้บริการ  

77.19 

E5  ส านักงานเขตมีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก  

78.61 

ตัวชี วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 85.79 
E6  การเผยแพร่ข้อมูลของส านักงานเขตมีลักษณะที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนและมีช่องทาง

หลากหลาย 
84.47 

E7  มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน  83.17 
E8  มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ  88.76 
E9  มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง

ชัดเจน  
84.76 

E10  มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขต 87.80 
ตัวชี วัดที ่8 การปรับปรุงการท างาน 85.04 
E11  เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขต มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ

ให้ดีขึ้น  
83.97 

E12  มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน  83.65 
E13  มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้น  
89.47 

E14  มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของส านักงานเขตให้ดีขึ้น  

83.73 

E15  มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  84.37 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า ๖ 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ าแนกตามตัวชี้วัด ดังแสดงในตาราง 

 
หัวข้อการประเมิน คะแนนที่ได้ 

ตัวชี วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 83.33 
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 100.00 
ตัวชี วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 100.00 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า ๗ 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

 
 

วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนของส านักงานเขตทวีวัฒนา รวมถึงประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางปฏิบัติ มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส         
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องและแนวทางการก ากับติดตาม 

ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ใช้เครื่องมือ 
3 ประเภท ได้แก่ 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ 
(4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ (1) คุณภาพ
การด าเนินงาน (2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (3) การปรับปรุงระบบการท างาน ส่วนเครื่องมือที่ 3 คือ แบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่งประเมิน  
2 ตัวชี้วัด คือ (1) การเปิดเผยข้อมูล และ (2) การป้องกันการทุจริต 

เมื่อน าผลการประเมินที่ได้มาวิเคราะห์ พบว่าส านักงานเขตทวีวัฒนามีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 93.62 คะแนน จัดอยู่ในระดับ 
A อย่างไรก็ตามจากผลการประเมินดังกล่าว ยังมีข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่ส านักงานเขตทวีวัฒนาต้องปรับปรุง
และพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 1.1 คุณภาพการด าเนินงาน คะแนนร้อยละ 77.83 

1.2 การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนนร้อยละ 85.04 
1.3 ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนร้อยละ 85.79 

2. ประเด็นทีจ่ะต้องพัฒนาให้ดีขึ น 
 2.1 การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนร้อยละ 98.56 
 2.2 การใช้งบประมาณ คะแนนร้อยละ 96.51 
 2.3 การใช้อ านาจ คะแนนร้อยละ 97.63 
 2.4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนร้อยละ 96.30 
 2.5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนร้อยละ 97.54 
 2.6 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละ 97.78 

2.7 การป้องกันการทุจริต คะแนนร้อยละ 100.00 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  หน้า 8 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
     คะแนนเฉลี่ย 98.56 คะแนน    

    ประเด็นท่ีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ย ใ น ข อ ง
ส านักงานเขตทวีวัฒนา มองว่ามีการ
ปฏิบัติหน้าที่ดีอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ควรมีการพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง
และดียิ่งขึ้นไปอีกเพ่ือเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อองค์กร ดังนี้ 
1. บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนมีการ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการผู้มาติดต่อ  
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดหรือ
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
2. ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในการ
ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการระหว่าง
ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวกับข้าราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
3. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรม
การมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้
ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
และความพร้อมรับผิดชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเองหรือบุคลากร
ในหน่วยงานมากขึ้น 
 

1. ข้าราชการและบุคลากรต้องปฏิบัติงาน
โดยยึดคู่มือเป็นหลัก ไม่เลือกปฏิบัติ
และให้บริการทุกคนที่มาติดต่ออย่าง
เท่าเทียมกันมีความโปร่งใส ปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้
ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
2. ผู้บังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตาม 
เร่งรัด และสอดส่องการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องและ
เข้าร่วมแก้ไขปัญหาโดยทันที 
3. มีมาตรการให้คุณให้โทษและสร้าง
ข วั ญก า ลั ง ใ จ ให้ ข้ า ร า ชก า รแล ะ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร 
4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

1. ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานที่ได้ 
มีการปรับปรุงในปี พ.ศ.2564 ให้ข้าราชการ
และบุคลากรของส านักงาน เขตทวีวัฒนา
ทราบ ท าความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐาน  
2. มีการจัดระบบคิว โดยใช้แอปพลิเคชัน 
เครื่องจัดระบบคิวไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ  
ใช้ระบบบัตรคิวแบบธรรมดาที่ท าด้วย
กระดาษหรือวัสดุอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และก าชับเจ้าหน้าที่ให้บริการตามล าดับ
ก่อนหลัง อย่างชัดเจน โปร่งใส และ
เกิดความเป็นธรรม โดยไม่ค านึงถึงว่า            
ผู้มาติดต่อจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือคน
รู้จักเป็นการส่วนตัว 
3. มีมาตรการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร  

ฝ่ายปกครอง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า 1 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที ่2 การใชง้บประมาณ 
คะแนนเฉลีย่ 96.51 คะแนน 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านั กงานเขตทวี วัฒนา มี การใช้
งบประมาณดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการ
พัฒนาให้ เกิดความต่อเนื่ องและดี
ยิ่งขึ้นไป เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
องค์กร ดังนี้ 
1. ข้าราชการและบุคลากรบางส่วน     
ยังไม่รู้และไม่สนใจเกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
2. ควรเพ่ิมกลไกก ากับให้หน่วยงานใช้
จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึงความคุ้มค่า 
และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม 
ทักท้วง ร้องเรียน  
 
 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ 
2. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ ให้บุคลากรในหน่วยงาน
และสาธารณชนรับทราบอย่างชัดเจน 
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
3. เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 

 

1. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน ซึ่งมีรายละเอียด
ของแหล่งที่ได้จัดสรร ตามประเภทการใช้ 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
และแจ้งเวียนให้ข้าราชการและบุคลากร
ในหน่วยงานทราบ 
2. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ และเปิด
โอกาสให้ข้าราชการและบุคลากรได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

ฝ่ายการคลัง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ      หน้า 9 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า 2 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
คะแนนเฉลีย่ 97.63 คะแนน 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการใช้อ านาจ
ในการบริ หารจัดการดีอยู่ แล้ ว แต่
อย่างไรก็ตามควรมีการพัฒนาให้เกิด
ความต่อเนื่องและดียิ่งขึ้น ไปอีกเพ่ือ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่าง
เป็นธรรม 
2. ผู้บังคับบัญชาควรใช้ดุลพินิจในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่ างถูกต้อง        
เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
3. พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้
เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม  
 
 
 
 
 
 
 

1. ก าชับให้ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 
2. ก าชับผู้บังคับบัญชาให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามระดับ
คุณภาพของผลงาน 
3. ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม  

 

1. ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้   
ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ 
2. มีการก าชับผู้บังคับบัญชาให้ประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามระดับคุณภาพของผลงาน 
3. ผู้บังคับบัญชายึดถือแนวทางการ
ด าเนินการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม 
ประชุมและดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
และใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกและอนุมัติ
ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเหมาะสมเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมและดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา 

ฝ่ายปกครอง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  หน้า 10 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า 3 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

คะแนนเฉลีย่ 96.30 คะแนน 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการด าเนินงาน
ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการพัฒนาให้เกิด
ความต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือ
เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดต่อองค์กร อาทิ  
1. ควรเพ่ิมการอ านวยความสะดวก
เกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตให้มี
ขั้นตอนที่น้อยลง และมีความถูกต้อง 
เพ่ือการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
2. เพ่ิมการก ากับติดตาม กรณีมีการขอ 
ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานต้องมีการขอ
อนุญาตอย่างถูกต้อง  
3. ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการที่ถูกต้อง 
4. เพ่ิมมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

 
 

1. หน่วยงานต้องก าหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางในการขออนุญาตยืม
ทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ก าชับให้ข้าราชการและบุคลากรน า
ทรัพย์สินไปใช้ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับภารกิจโดยผู้บังคับบัญชา
ก ากับควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติของส านักงานเขตในการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
4. จัดท ามาตรการในการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าทรัพย์สิน
ของทางราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

1. แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลัง    
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 207 - 211 
หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง ท า ง ร า ช ก า ร ข อ ง
กรุงเทพมหานครให้ข้าราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานครในสังกัด
ทราบและยึดถือปฏิบัติ 
2. หัวหน้าหน่วยงานก ากับติดตาม ดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ฝ่ายปกครอง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   หน้า 11 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า 4 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทจุริต 

คะแนนเฉลีย่ 97.54 คะแนน 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการด าเนินงาน
ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการพัฒนาให้เกิด
ความต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ดังนี้ 
1. ควรสร้างการรับรู้หรือมีช่องทาง 
เพ่ือให้บุคลากรได้ทราบถึงการแก้ไข
ปัญหาทุ จ ริ ต ใ นหน่ ว ย ง านอย่ า ง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งการลงโทษ
ผู้กระท าความผิด เนื่องจากการทุจริต  
2. ก าหนดมาตรการการเฝ้าระวังการ
ทุจริตและสามารถตรวจสอบการทุจริตได้ 
3. ควรมีการก ากับติดตามให้มีการน า
ผลการตรวจสอบไปด าเนินการปรับปรุง
การท างานเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต 
4. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตาม
ผลการร้องเรียน และสร้างความม่ันใจ
ในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้อง
ผู้กระท าการร้องเรียนหากพบการทุจริต 
 
 

1. หน่วยงานต้องสร้างการรับรู้หรือมี
ช่องทางเพ่ือให้บุคลากรได้ทราบถึงการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง รวมทั้ง
การลงโทษผู้กระท าผิดเนื่องจากการ
ทุจริต 
2. ผู้บังคับบัญชาต้องก าชับติดตามให้มี
การน าผลการตรวจสอบไปด าเนินการ
ปรับปรุงการท างานเพ่ือไม่ให้เกิดการ
ทุจริต หรือก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
3. ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตและส่งหลักฐานการ
ทุ จ ริ ตและต้ องมี การแจ้ งผลการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
แจ้งทราบ 

 

1. เมื่อมีการร้องเรียนการทุจริตเกิดข้ึน 
หน่วยงานต้องมีการด าเนนิการตรวจสอบ 
และลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม  
2. ก าหนดมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส 
การทุจริตคอร์รัปชันหรือมีการประชา 
สัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชน ข้าราชการ
และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร  
เฝ้าระวังพฤติกรรม อันอาจเป็นภัยต่อ
การบริหารราชการใสสะอาด 

ฝ่ายปกครอง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   หน้า 12 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า 5 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

คะแนนเฉลีย่ 77.83 คะแนน 
ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ควรมีการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงาน ให้ เกิดความ
ต่อเนื่องและดียิ่งขึ้นไปอีก เพ่ือเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. มีมาตรการการก ากับ ติดตามการ
ท างานของบุคลากรให้มีการปฏิบัติงาน
และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
2. เพ่ิมมาตรการก ากับให้เจ้าหน้าที่
ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ท างานอย่างตรงไป 
ตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
3. ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ทั่ว  ๆไป 
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 
4. มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากร
ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
 
 

1. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการหรือการให้บริการของ
หน่วยงาน 
2. ผู้บังคับบัญชาต้องก ากับ ควบคุม 
ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้
การปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
รวมทั้งมีความโปร่งใส 
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ
และบุคลากรด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 

 

1. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรฐานการให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการหรือการให้บริการของ
หน่วยงาน 
2. ผู้บังคับบัญชาก าชับให้ผู้ปฏิบัติงาน
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการหรือ
การให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา 
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ที่ต้องเปิดเผย 
ข้อมูลนั้นให้บุคคลดังกล่าวทราบ 
3. มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ
และบุคลากรด าเนินงานโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม
เป็นหลัก 

ฝ่ายปกครอง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   หน้า 13 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า 6 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

คะแนนเฉลีย่ 85.79 คะแนน 
ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ควรมีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
เพ่ือเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดต่อองค์กร 
ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และ
เพ่ิมช่องทางหลากหลายมากข้ึน  
2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน 
3. ควรมีการเพ่ิมช่องทางต่างๆ ให้มากขึ้น 
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อ หรือรับบริการได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงาน
และการให้บริการของส านักงานเขต 
4. เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชน
เกี่ยวกับการด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 

1. หน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูล
ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันต่อสาธารณชน โดยมีช่องทางที่
หลากหลาย เข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน  
2. หน่วยงานต้องเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
ข่าวสารที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ชี้แจงและตอบค าถามแก่ผู้ติดต่อราชการ
อย่างชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกบัการด าเนินงาน 

 

1. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน 
ควรรับทราบ  
2. เพ่ิมช่องทางที่หลากหลายในการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ ของ
หน่วยงาน หรือ Social Network ของ
หน่วยงาน (Facebook หรือ Line)  
3. ผู้บังคับบัญชาก าชับ หรือมีมาตรการ
ให้ผู้ปฏิบัติงานชี้แจงและตอบค าถาม
แก่ประชาชน เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ
การด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน  

ฝ่ายปกครอง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   หน้า 14 
ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน้า 7 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

คะแนนเฉลีย่ 85.04 คะแนน 
ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา ควรมีการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการท างานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ในการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/
การให้บริการให้ เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น ดังนี้ 
1. เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติ งานหรือการให้บริการของ
กรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น 
2. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น  
3. ส านักงานเขตส่วนมากมีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานหรือ
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
แต่อาจมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบไม่เพียงพอ 
4. ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ 
ด าเนินงาน/การให้บริการของส านักงาน
เขตให้ดีขึ้น 
 

1. เจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุงระบบการท างาน 
ให้ดียิ่งขึ้นโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้มีความสะดวก รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้นและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
2. หน่วยงานต้องมีช่องทางรับฟังความ  
คิดเห็นให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาให้ข้อเสนอแนะ
และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 

1. มีการเผยแพร่วิธีการและขั้นตอน
การด าเนินงานของหน่วยงานที่ให้บริการ 
และน าผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใส และดียิ่งขึ้น 
2. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
เพ่ือให้ผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อ
เข้ามาให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนในการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน หรือ
การให้บริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 

ฝ่ายปกครอง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 
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ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
คะแนนเฉลีย่ 97.78 คะแนน 

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีการด าเนินงาน
ดีอยู่แล้ว แต่ควรมีการพัฒนาให้เกิด
ความต่อเนื่องให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร โดย
ควรเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์
ของส านักงานเขต เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายไม่ซับซ้อน เกิดการ
รับรู้ที่ทั่วถึงและข้อมูลที่เผยแพร่นั้นมี
การอัพเดตอยู่เสมอให้เป็นปัจจุบัน  

หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของส่วนราชการให้สาธารณชนได้รับ
ทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบันต่อเนื่องและเข้าถึงได้ง่ายไม่
ซับซ้อน 

 

เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานใน
เว็บไซต์เขตต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

ฝ่ายปกครอง/ 
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

คะแนนเฉลีย่ 100.00 คะแนน 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านักงานเขตทวีวัฒนา มีมาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตเผยแพร่     
บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้แต่ควรมีการ
พัฒนาให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง ให้ ดี
ยิ่งขึ้นไปอีกเพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อองค์กร ดังนี้ 
1. เสริมสร้างภาวะผู้น าของผู้บริหาร (Leadership) 
และบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงาน 
เพราะเป็นผู้ ริ เริ่มก าหนดนโยบาย 
กลไก และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการ
ป้องกันการทุจริตเพราะภาวะผู้น าเป็น 
 

1. หน่วยงานควรมีการก าหนดนโยบาย 
มาตรการและแนวปฏิบั ติ ในการ
ป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเขต
อย่างชัดเจนและจับต้องได้ เช่น มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน มาตรการจัดการ    
เรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น 
2. นโยบายและแนวปฏิบัติจะต้องบังคับ
ใช้และถือปฏิบัติโดยบุคลากรภายใน
ส านักงานเขตอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
3. มีการน าแผนสู่การปฏิบัติและมีการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

1. ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนว
ปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตภายใน
ส านักงานเขต เช่น มาตรการป้องกัน
การรับสินบน มาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น  
2. น านโยบายและแนวปฏิบัติไปบังคับใช้
และถือปฏิบัติ โดยบุคลากรภายใน
ส านักงานเขตอย่างเสมอภาค เท่าเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ  
3. การน าแผนสู่การปฏิบัติและมีการ
ก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
 

ฝ่ายปกครอง/
ทุกฝ่ายใน

ส านักงานเขต 

รายงานผล 
การด าเนินการ 
รายเดือน 
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ตัวชี วัด 
การวิเคราะห์ประเด็นทีเ่ป็น

ข้อบกพร่อง จุดอ่อน 
หรือควรพัฒนาให้ดีขึ น 

แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ขั นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
การก ากับ
ติดตาม 

ความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การที่จะท าให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติ ตาม
ค่านิยมที่ดีของสังคมและวัฒนธรรม
องค์กรที่ยึดมั่นและเน้นในเรื่องความ
โปร่งใส เปิดเผย ตรงไป ตรงมา มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบและ
กลไกการตรวจสอบภายในขององค์กร   
ซึ่งผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับระบบ
การตรวจสอบและควบคุมภายใน      
ซึ่ งเป็นกลไกส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาด
ที่จะเกิดข้ึนได ้
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และภาคประชาสังคมในการก ากับ
ติดตามตรวจสอบการท างานขององค์กร 
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