
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 

1 

 
 
 
 
 
ตามที่ส านักงานเขตทวีวัฒนา ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินพบว่า คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตทวีวัฒนา อยู่ในระดับ A โดยได้คะแนนเท่ากับ 93.62 
ซึ่งถือว่าคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับดี แต่ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานเพ่ือให้
หน่วยงานน าไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตทวีวัฒนาเป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ส านักงานเขตทวีวัฒนาจึงได้วิเคราะห์ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องและจุดอ่อน รวมถึงประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมจัดท าแนวทาง มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพ่ือจะได้เป็นแนวทางการ
ด าเนินการของผู้บริหารและบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป    

 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้น าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 

ITA) ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาจัดท ามาตรการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้มีการด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว เพ่ือยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานและขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดความต่อเนื่อง 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

 
 
 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของส านักงานเขตทวีวัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 

1. ข้าราชการและบุคลากรต้องปฏิบัติงานโดยยึด
คู่มือเป็นหลัก ไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการทุกคน
ที่มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกันมีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

2. ผู้บังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตาม เร่งรัด และ
สอดส่องการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ค าแนะน า
อย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมแก้ไขปัญหาโดยทันที 

3. มีมาตรการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญก าลังใจ
ให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง

เว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอ่ืนๆ ต่อสาธารณะเพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบ  

2. เวียนแจ้งคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่รับทราบและก าชับให้   
ทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไข รวมทั้งชี้แจงท าความ
เข้าใจให้ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการทราบเป็นระยะจนกว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้น 

3. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก ากับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการใช้แอปพลิเคชัน BMA Q เพ่ือให้
สามารถมารับบริการได้ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

5. มีการจัดระบบคิวโดยใช้เครื่องจัดระบบคิวไฟฟ้าอัตโนมัติ และใช้ระบบบัตรคิวแบบ
ธรรมดา และก าชับเจ้าหน้าที่ให้ให้บริการตามล าดับก่อนหลังอย่างชัดเจน โปร่งใส 
และเกิดความเป็นธรรมโดยไม่ค านึงถึงว่าผู้มาติดต่อจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือคนรู้จัก
เป็นการส่วนตัว 

6. มีการจัดช่องทางพิเศษส าหรับให้บริการบุคคลพิเศษ ได้แก่ คนพิการ คนชรา 
พระภิกษุ สามเณร 

7. ปลูกจิตส านึกและสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มุ่งผลส าเร็จของงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

8. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 1. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน    
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

2. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ให้บุคลากร
ในหน่วยงานและสาธารณชนรับทราบอย่าง
ชัดเจน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และน าขึ้น
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน 

3. เสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณแต่ละปีให้ข้าราชการและบุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อม
เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ ได้แก่ 
- เผยแพร่แผนการใช้จ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตฯ 
- รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายไตรมาส และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตฯ 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตฯ  
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์

ส านักงานเขตฯ 
- เผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตฯ 
- เผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ทางเว็บไซต์

ส านักงานเขตฯ 
2. เวียนแจ้งทุกฝ่ายให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณโดยเคร่งครัดและ

มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 1. ก าชับให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. ก าชับผู้บังคับบัญชาให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามระดับคุณภาพของผลงาน 

3. ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา    
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม  

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ผู้บังคับบัญชาออกค าสั่งมอบหมายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่    

ตามความรู้ ความสามารถ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
2. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงคุณภาพของงานเป็นส าคัญ

และมีเหตุผลในการประเมิน  
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ตัวชี้วัด แนวทาง/มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ ผลการด าเนินการ 

 3. ผู้บังคับบัญชายึดถือแนวทางการด าเนินการส่งข้าราชการไปฝึกอบรม ประชุมและ
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา และใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกและอนุมัติให้ผู้ที่มี
คุณสมบัติหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมเข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมและดูงานหรือการให้ทุนการศึกษา 

 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

1. หน่วยงานต้องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การขออนุญาตยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. ก าชับให้ข้าราชการและบุคลากรน าทรัพย์สินไปใช้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับภารกิจโดย
ผู้บังคับบัญชาก ากับควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของส านักงานเขตในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

4. จัดท ามาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 207 - 211 และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการของกรุงเทพมหานครให้ข้าราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครในสังกัดทราบและยึดถือปฏิบัติ  

2. ผู้บังคับบัญชาควบคุมก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร    
น าทรัพย์สินไปใช้ตามจ าเป็นและเหมาะสมกับภารกิจ  

3. มีการประชุมชี้แจง ให้ความรู้กับข้าราชการและบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง 

4. มีการมอบหมายผู้ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

5. มีการจัดท ามาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน า
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบทั่วกัน 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

1. หน่วยงานต้องสร้างการรับรู้หรือมีช่องทางเพ่ือให้
บุคลากรได้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริต   
ในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้ง
การลงโทษผู้กระท าผิดเนื่องจากการทุจริต 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. สร้างการรับรู้และมีช่องทางให้บุคลากรทราบการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง โดยการเวียนแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ของส านักงานเขตหรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น website, facebook 
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2. ผู้บังคับบัญชาต้องก าชับติดตามให้มีการน าผล
การตรวจสอบไปด าเนินการปรับปรุงการท างาน
เพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต หรือก าหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 

3. ประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทางการร้องเรียน   
การทุจริตและส่งหลักฐานการทุจริตและต้องมี
การแจ้งผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องทราบ 

2. มีการน าผลการตรวจสอบไปด าเนินการปรับปรุงการท างานเพ่ือไม่ให้เกิดการทุจริต 
หรือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

3. มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและส่งหลักฐานการทุจริตและ
มีการแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบเป็นระยะ 

4. ผู้บังคับบัญชาติดตามความคืบหน้าและผลการด าเนินการ เมื่อมีการร้องเรียน 
การทุจริตอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 

 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐาน
การให้บริการผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการ
ด าเนินการหรือการให้บริการของหน่วยงาน 

2. ผู้บังคับบัญชาก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการหรือการให้บริการแก่ผู้มา
รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลนั้นให้บุคคลดังกล่าวทราบ 

3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากร
ด าเนินงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และส่วนรวมเป็นหลัก 

 
 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ของ

หน่วยงานหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการ
หรือการให้บริการของหน่วยงาน 

2. ผู้บังคับบัญชาก าชับ ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือให้การปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
และมีความโปร่งใส ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 

3. มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการและบุคลากรด าเนินงานโดยค านึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
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ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. หน่วยงานต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันต่อสาธารณชน  
โดยมีช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายและไม่ซับซ้อน  

2. หน่วยงานต้องเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ข่าวสาร    
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน 

3. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชี้แจงและ
ตอบค าถามแก่ผู้ติดต่อราชการอย่างชัดเจน เพ่ือ 
มิให้เกิดข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้ประชาชนทราบ ตามช่องทางต่างๆ ที่สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย  
2. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง

และเป็นปัจจุบัน 
3. ผู้บังคับบัญชาก าชับเจ้าหน้าที่ให้ชี้แจงและตอบค าถามแก่ผู้มาติดต่อราชการอย่าง

ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

1. เจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุงระบบการท างาน ให้ดียิ่งขึ้น
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มี
ความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและเป็นที่พึงพอใจ   
แก่ผู้รับบริการ 

2. หน่ วยงานต้ องมีช่ องทางรับฟั งความคิดเห็นให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
เข้ามาให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนา การด าเนินงานหรือการให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. มีการปรับปรุงระบบการท างาน รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นโดย

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
2. มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา

ให้ข้อเสนอแนะและมีส่วนในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานหรือการให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่วน
ราชการให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
มีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้มีการเข้าถึงได้ง่าย
ไม่ซับซ้อนและมีช่องทางที่หลากหลาย พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสม่ าเสมอ
ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขต 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต 

1. หน่วยงานควรมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ
และแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตภายใน
ส านักงานเขตอย่างชัดเจนและจับต้องได้  เช่น 
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการจัดการ    
เรื่องร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติจะต้องบังคับใช้และถือปฏิบัติ
โดยบุคลากรภายในส านักงานเขตอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

3. มีการน าแผนสู่การปฏิบัติและมีการก ากับติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตทวีวัฒนาได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตภายในส านักงานเขต

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ประกอบด้วย 
1.1 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
1.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
1.3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
1.4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
1.6 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
1.7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์

ส่วนรวม 
1.8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
1.9 มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. ทุกฝ่ายในส านักงานเขตน านโยบายและแนวปฏิบัติไปบังคับใช้และถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ  

3. ทุกฝ่ายมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติและมีการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

 
 
 
 
 

 


