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1. ความเปนมา
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA) ” เปนเครื่องมือในการขับเคลื ่อนนโยบายของรัฐเครื ่องมือหนึ่ง 
โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยงานศูนยกลางในการดำเนินการประเมิน เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐไดรับทราบถึง
สถานะและปญหาการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร ผลการประเมินที่ไดจะชวยให
หนวยงานภาครัฐสามารถนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการใหบริการ
สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองตอประชาชนไดดียิ ่งขึ ้น ขณะเดียวกันการประเมินฯ นี้ ยังเปน
เครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อเปนการยกระดับการประเมินฯ จึงจำเปนตอง 
มีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นที่เปนขอบกพรองหรือจุดออนที่จะตอง
แกไขโดยเรงดวน สู การประเมินและดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงกำหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน และแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ 
เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  

กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต 50 เขต ไดเขารวมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีบทบาทในการดำเนินการที ่กำหนดในกระบวนการตาง ๆ ในการประเมิน 
ซึ่งประกอบดวยเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จำนวน 
10 ตัวชี้วัด และเครื่องมือที่ใชในการประเมิน จำแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 1. แบบวัดการรับรูของ 
ผูมีสวนไดเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการ
ประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี การใช
งบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของทางราชการ และการแกไขปญหาการทุจริต 2. แบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนไดเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มีตอหนวยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพ
การดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมิน
ระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน เพื ่อใหประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงไดในตัวชี ้วัด 
การเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต การเก็บขอมูลจาก 3 เครื่องมือ 10 ตัวชี้วัด มีดังนี้  

เครื่องมือท่ี 1 การเก็บขอมูลจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐทุกระดับท่ีปฏิบัติงานมาไมนอยกวา 1 ป 
ไดมีโอกาสสะทอน และแสดงความคิดเห็นตอคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานตนเอง โดยสอบถามการ
รับรูและความคิดเห็น ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก  

- ตัวชี้วัดที ่ 1 การปฏิบัติหนาท่ี ประเด็นที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปรงใสในการปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด 
และประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหนวยงาน
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแมแตกรณีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น ๆ ตอบุคคลภายนอก 
ซ่ึงถือเปนความเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดการรับสินบนไดในอนาคต 
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- ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ประเด็นที่เกี ่ยวของกับการใชจายเงินงบประมาณของ
หนวยงาน นับตั้งแตการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณประจำปและมีการเผยแพรอยางโปรงใส ไปจนถึง
ลักษณะการใชจาย งบประมาณอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงค และไมเอื้อประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง 
และใหความสำคัญ กับการเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในกำรตรวจสอบการใชจายงบประมาณของ
หนวยงานตนเองได  

- ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ประเด็นที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงานของผูบังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซึ่งตองเปนธรรมและไมเลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใชอำนาจสั่งการใหผู ใตบังคับบัญชาทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชาหรือทำในสิ ่งท่ี          
ไมถูกตอง  

- ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ ประเด็นที่เกี ่ยวของกับพฤติกรรมของ
บุคลากรในการนำทรัพยสินราชการของหนวยงานไปเปนของตนเองหรือนำไปใหผูอื่นและพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพยสินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในและการยืมโดยบุคคลภายนอกหนวยงาน ซึ่งหนวยงาน
จะตองมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก  

- ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวของกับการที่ผู บริหารสูงสุดให
ความสำคัญในการตอตานการทุจริตอยางจริงจัง โดยการทบทวนนโยบายจัดทำแผนงานดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม และจะตองสราง
ความเชื่อมั่นใหบุคลากรภายในเกี่ยวกับการรองเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงาน ตองมีการเฝาระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบจากทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงการทำงาน  

เครื่องมือท่ี 2 การเก็บขอมูลจากผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงานภาครัฐ (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปดโอกาสใหผู รับบริการหรือผูติดตอหนวยงาน
ภาครัฐในชวงปงบประมาณที่มีการประเมินไดมีโอกาสสะทอนและแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรูและความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก  

- ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดำเนินงาน ประเด็นท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียม
ไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ใหบริการของหนวยานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ซึ่งสะทอนถึงการปฏิบัติหนาที ่อยาง                 
มีคุณธรรม และยังประเมินการรับรูเกี่ยวกับประสบการณตรงในการถูกเจาหนาที่เรียกรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหนาท่ีดวย  

- ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื ่อสาร ประเด็นที่เกี ่ยวของกับการเผยแพรขอมูลของ
หนวยงานในเรื่องตาง ๆ ตอสาธารณชน ผานชองทางที ่หลากหลายสามารถเขาถึงไดงายและไมซับซอน           
โดยขอมูลท่ีเผยแพรจะตองครบถวนและเปนปจจุบัน รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือ
ผูมีสวนไดเสียสามารถสงคำติชม หรือความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ รวมถึงการจัดใหมี
ชองทางใหผูมาติดตอสามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ประเด็นที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และกระบวนการทำงานของหนวยงานใหดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี       
มาใชในการดำเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึนและเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือ     
ผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ 
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เครื ่องมือที ่ 3 การเปดเผยขอมูลสาธารณะทางเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป นการตรวจสอบระดับการเปดเผยขอมูลของ
หนวยงานภาครัฐท่ีเผยแพรไวทางหนาเว็บไซตหลักของหนวยงาน โดยมีคณะท่ีปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะ
ผู เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เปนผูตรวจสอบขอมูลและใหคะแนน พรอมขอเสนอแนะตาม
หลักเกณฑการประเมินท่ีกำหนด แบงออกเปน 2 ตัวชี้วัด ไดแก  

- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ขอมูลพื้นฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร-
บุคคล และ (5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน  

- ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต การเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต (2) มาตรการภายใน        
เพ่ือปองกันการทุจริต  

 ระดบัผลการประเมิน (Rating Score) จำแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี้  

   AA (Excellence)   95.00  –  100 

   A (Very Good)  85.00  –  94.99 

   B (Good)    75.00  –  84.99 

   C (Fair)    65.00  –  74.99 

   D (Poor)    55.00  –  64.99 

   E (Extremely Poor)  50.00  –  54.99 

   F (Fail)             0  –  49.99 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖4 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในภาพรวมของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ไดคะแนน 80.75 คะแนน 

อยูในระดับผลการประเมิน B (ต่ำกวาผลการประเมินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ซึ่งได 84.02 คะแนน) เปน

คะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.  การปฏิบัติหนาท่ี                         92.38        คะแนน 

2.  การเปดเผยขอมูล 91.16 คะแนน 
3.  การใชอำนาจ                              87.74        คะแนน 

4.  การแกไขปญหาการทุจริต             86.94        คะแนน 
5.  การใชทรัพยสินของราชการ            81.97        คะแนน 

6.  การใชงบประมาณ                        81.47        คะแนน 

7.  ประสิทธิภาพการสื่อสาร                 76.79       คะแนน 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน                  75.76       คะแนน 

9.  คุณภาพการดำเนินงาน                  74.34        คะแนน 

10.  การปองกันการทุจริต                   70.00 คะแนน 



๔ 
 
3. ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และการวิเคราะห        

ผลการประเมิน 

การวิเคราะหผลการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมของสำนักงานเขต

บางขุนเทียนจะนำผลการประเมินมาจาก 3 แหลงขอมูล คือ (1) การตอบคำถามแบบประเมินการรับรูของ

ขาราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานมามากกวา 1 ป (IIT) (2) การตอบคำถามแบบ

ประเมินการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และ (3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ท่ี

มีผลคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน ซึ่งถือวาเปนจุดออนที่สำนักงานเขต จะตองปรับปรุงการดำเนินงาน เพ่ือ

กำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต และกำหนดใหมี

ผูรับผิดชอบในการรายงานผล 

ผลการประเมิน IIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน) 

ภาพรวมสำนักงานเขตบางขุนเทียนไดคะแนนเฉลี่ย รวม 67.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมี

คำถามท่ีไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 20 คำถาม 

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน) คะแนน
สำนักงานเขต 

I1 บุคลากรในสำนักงานเขตปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอโปรงใสเปนไปตาม
ข้ันตอนและตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

74.73 

I2 บุคลากรในสำนักงานเขตปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมาติดตอท่ัว ๆ ไปกับผูมาติดตอท่ี
รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

72.11 

I3 บุคลากรในสำนักงานเขต มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุงผลสำเร็จของงาน ให
ความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว พรอมรับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

75.29 

I4 บุคลากรในสำนักงานเขตไมมีการเรียกรับ เงิน ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคำนวณ
เปนเงินได เชน ลดราคา การรับความบันเทิง จากผูมาติดตอ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 
การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 

99.07 

I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสำคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรใน
สำนักงานเขตไมมีการรับ เงิน ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การ
ลดราคา การรับความบันเทิง นอกเหนือจากการรับโดยจรรยา 

98.96 

I6 บุคลากรในสำนักงานเขตไมมีการให เงิน ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืน ๆ เชน การยกเวน
คาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือ
สรางความสัมพันธท่ีดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคต 

98.96 

I7 บุคลากรในสำนักงานเขตรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของสำนักงาน
เขต 

45.39 

I8 สำนักงานเขตใชจายงบประมาณ โดยเปนไปดวยความคุมคา ตรงตามวัตถุประสงค
งบประมาณท่ีตั้งไว 

69.94 

I9 สำนักงานเขตไมมีการใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 86.54 
I10 บุคลากรในสำนักงานเขตไมมีการเบิกจายท่ีเปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุ
อุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ 

89.21 



๕ 
 

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน) คะแนน
สำนักงานเขต 

I11 สำนักงานเขตมีการจัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปรงใส ตรวจสอบ
ได ไมเอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

79.42 

I12 สำนักงานเขตมีชองทางการสอบถาม การทักทวง และการรองเรียน ใหบุคลากรใน
สำนักงานเขตมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

59.00 

I13 ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแกบุคลากรในสำนักงานเขตอยางเปนธรรม 68.40 
I14 บุคลากรในสำนักงานเขตไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน  

69.02 

I15 ผูบังคับบัญชามีการคัดเลือกบุคลากรเขารับการพัฒนา เชน เขารับการอบรม ศึกษาดู
งาน หรือใหทุนการศึกษา ฯลฯ อยางเปนธรรม 

67.17 

I16 ผูบังคับบัญชาไมมีการสั่งการใหบุคลากรในสำนักงานเขตทำธุระสวนตัวของ
ผูบังคับบัญชา 

87.37 

I17 ผูบังคับบัญชาไมมีการสั่งการใหบุคลากรในสำนักงานเขต ทำในสิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมี
ความเสี่ยงตอการทุจริต 

86.97 

I18 การบริหารงานบคุคลของสำนักงานเขตไมไดถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ ไมมีการซ้ือ
ขายตำแหนง และไมเอ้ือประโยชนตอกลุมพวกพอง 

84.93 

I19 บุคลากรในสำนักงานเขต ไมมีการเอาทรัพยสินของราชการไปเปนของสวนตัว หรือ
นำไปใหกลุมหรือพวกพอง 

89.43 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานในสำนักงานเขต       
มีความสะดวก 

57.08 

I21 กรณีท่ีตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในสำนักงานเขต
มีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

65.90 

I22 บคุคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใชโดยขออนุญาต
อยางถูกตองจากสำนักงานเขต 

87.45 

I23 บุคลากรในสำนักงานเขตรูแนวปฏิบัติของสำนักงานเขตเกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ
ราชการ 

56.28 

I24 สำนักงานเขตมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกัน
ไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

65.59 

I25 ผูอำนวยการเขตใหความสำคัญกับการตอตานการทุจรติภายในเขต 76.57 
I26 สำนักงานเขตมีการดำเนินการท่ีผูอำนวยการเขต กำชับ สั่งการ เฝาระวัง ปองกันการ
ทุจริตในฝายตาง ๆ ในสำนักงานเขต และแตละฝายในสำนักงานเขตมีแนวทางการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตท่ีชัดเจน  

96.89 

I27 ปญหาการทุจริตในสำนักงานเขตไดรับการแกไข 72.29 
I28 สำนักงานเขตมีการเฝาระวัง ตรวจสอบ และลงโทษทางวินัย หากมีการทุจริตใน
สำนักงานเขต 

73.18 

I29 สำนักงานเขตมีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก
สำนักงานเขตไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในสำนักงานเขต 

72.51 



๖ 
 

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในหนวยงาน) คะแนน
สำนักงานเขต 

I30 หากบุคลากรในสำนักงานเขตพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในสำนักงานเขตหรือ
ในฝาย สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก สามารถติดตามผลการรองเรื่องได 
ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา และม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบ
ตอตนเอง 

70.19 

 

ผลการประเมิน EIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน) 

ภาพรวมสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 67.18 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

100 คะแนน โดยมีคำถามท่ีไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน ๑5 คำถาม 
 

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน) คะแนน
สำนักงานเขต 

E1 บุคลากรของสำนักงานเขตที่ติดตอปฏิบัติงานหรือใหบริการโปรงใสเปนไปตามขั้นตอน
และตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

63.66 

E2 บุคลากรของสำนักงานเขตที่ติดตอปฏิบัติงานหรือใหบริการกับผูมาติดตออื่น ๆ อยาง
เทาเทียมกัน 

62.86 

E3 บุคลากรของสำนักงานเขตท่ีติดตอใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 

62.94 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา เคยถูกบุคลากรของสำนักงานเขตท่ีติดตอรองขอใหจาย
หรือให เงิน ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การให
ความบันเทิง เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ 

73.33 

E5 สำนักงานเขตท่ีติดตอมีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ
สวนรวมเปนหลัก 

58.43 

E6 การเผยแพรขอมูลของสำนักงานเขตท่ีติดตอ เขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทาง
หลากหลาย 

60.96 

E7 สำนักงานเขตที่ติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยาง
ชัดเจน 

58.39 

E8 สำนักงานเขตท่ีติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชม หรือความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดำเนินงาน/การใหบริการ 

87.13 

E9 สำนักงานเขตท่ีติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการ
ดำเนินงานไดอยางชัดเจน 

58.17 

E10 หนวยงานท่ีติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของบุคลากรใน
สำนักงานเขต 

84.83 

E11 บุคลากรของสำนักงานเขตท่ีติดตอใหบริการใหดีข้ึน 64.17 
E12 สำนักงานเขตท่ีติดตอ มีการปรบัปรุงการใหบริการใหดีข้ึน 62.20 
E13 สำนักงานเขตที่ติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ               
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

78.85 



๗ 
 

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกหนวยงาน) คะแนน
สำนักงานเขต 

E14 สำนักงานเขตท่ีติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรงุพัฒนาการดำเนินงาน/ การใหบริการของสำนักงานเขตไดดี
ข้ึน 

61.11 

E15 สำนักงานเขตท่ีติดตอ มีการพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใส
มากข้ึน 

59.65 

ผลการประเมิน OIT ภาพรวมของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ไดคะแนนเฉลี่ย รวม 67.18 คะแนนจาก

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหัวขอการประเมินท่ีไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 8 หัวขอ 

หัวขอการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

O1 โครงสรางหนวยงาน 100.00 

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00 

O3 อำนาจหนาท่ี 100.00 

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสำนักงานเขต 100.00 

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00 

O6 กฎหมายท่ีเก่ียวของ 100.00 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00 

O8 Q&A 100.00 

O9 Social Network 100.00 

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำป 100.00 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 100.00 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00 

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน            
(ของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน) 

100.00 

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ           
(ของประชาชนผูมารับบริการ) 

100.00 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 
การใหบริการ 

100.00 

O17 E-Service 100.00 

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00 



๘ 
 

หัวขอการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจาย
งบประมาณ 

0.00 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป  100.00 

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

100.00 

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ 

100.00 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

100.00 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหา
พัสดุประจำป 

0.00 

O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 100.00 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

100.00 

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

100.00 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำป 

100.00 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริต 

100.00 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต
ประจำป 

0.00 

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 100.00 

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00 

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป 100.00 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 

0.00 



๙ 
 

หัวขอการประเมิน คะแนนเฉล่ีย 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00 

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100.00 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ปองกันการทุจริต 

0.00 

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริต
ประจำป 

0.00 

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
ภายในหนวยงาน 

0.00 

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

0.00 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

จากผลการประเมินขางตน คำถามจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ที่ได

คะแนนต่ำกวา 85 คะแนน รวมจำนวน 20 คำถาม ขอคำถามที่มีคะแนนนอยที่สุดของการประเมินของ

สำนักงานเขต คือ ขอ I7 บุคลากรในสำนักงานเขตรูจักเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำปของ

หนวยงาน และคำถามจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ที่ไดคะแนนต่ำกวา 85 

คะแนน รวมจำนวน 15 คำถาม ขอคำถามท่ีมีคะแนนนอยท่ีสุดของสำนักงานเขต คือ ขอ สำนักงานเขตท่ีทาน

ติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

สวนแบบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินของสำนักงานเขต ไดคะแนนเฉลี่ยรวม 

60.77 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหัวขอการประเมินท่ีไดคะแนนต่ำกวา 85 คะแนน จำนวน 

8 หัวขอ และสามารถวิเคราะหไดวา  

จากหัวขอ 8 หัวขอ คือ O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ O24 รายงานผล

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป O37 การ

ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายในหนวยงาน และ O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

เปนขอมูลท่ีฝายตางๆในสำนักงานเขตสามารถดำเนินการจัดทำ และนำขึ้นเผยแพรบนเว็บไซต ไดเอง ยอม

สะทอนใหเห็นวา บางสวนที่เกี่ยวของในสำนักงานเขตยังไมใหความสำคัญกับการประเมิน ITA มากเพียงพอ 

ประกอบกับสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ทำใหเจาหนาท่ีของ

สำนักงานเขตตองระดมทรัพยากรและสรรพกำลังในการดูแล แกไขปญหาการแพรระบาด การกระจายวัคซีน 

รวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทำใหไมสามารถจัดทำขอมูลดังกลาวไดตามกำหนดระยะเวลา  

 

 



๑๐ 
 
แนวทางปรับปรุงการประเมิน OIT ของสำนักงานเขต  

- จากหัวขอ 8 หัวขอ เปนขอมูลที่สำนักงานเขตสามารถดำเนินการไดเอง ผูบังคับบัญชาควร

กำกับการจัดทำขอมูลอยางใกลชิดกอนมีการอนุมัติขอมูล OIT ดังกลาว  

- จากหัวขอ O37 สำนักงาน ป.ป.ท. ไดกำหนดแนวทางการประเมินความเสี ่ยงการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหสำนักงานเขต 50 เขต ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงาน

ใหบริการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ซึ่งจะทำใหสำนักงานเขตสามารถนำขอมูลดังกลาวมาเผยแพรได และในหัวขอ O42 และ O43 ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหผลการประเมิน ITA ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาจัดทำมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน การสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน และแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ 

 

4. ขอเสนอแนะ/หมายเหตุของผูประเมิน 

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ดําเนินการเก็บขอมูลการ
ประเมินในชวงวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีขาราชการและลูกจางของสํานักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร ประชาชนผูใชบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขารวมประเมิน รวมจํานวน ๕8,๗๙๖ คน 
เพ่ิมจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๗,๐๙๓ คน (คิดเปนรอยละท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ ๕๐๒.๔๐) 

2. ผลการเปรียบเทียบจํานวนผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และแบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 และ ๒๕๖๔ พบวา 
จ ํานวนผูตอบแบบวัดการรับร ู ของผู ม ีส วนไดส วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT และจํานวนผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจํานวนเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยผูมีสวนได     
สวนเสียภายใน มีการเก็บขอมูลทั้งในสวนของขาราชการและลูกจาง โดยกําหนดจํานวนการกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางขั้นต่ำ แบงเปน ๒ กลุม ไดแก กลุมที่ ๑ : ขาราชการสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร กําหนดจํานวน        
ขั้นต่ำรอยละ ๗๐ ของจํานวนขาราชการที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑ ป และกลุมที่ ๒ : ลูกจางของสํานักงานเขต 
กรุงเทพมหานคร กําหนดจํานวนขั้นต่ำรอยละ ๗๐ ของจํานวนลูกจางที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑ ป สําหรับ            
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก เก็บจํานวนข้ันต่ำ 400 ราย ใหครอบคลุมทุกภารกิจการใหบริการ 

3. เครื่องม ือแบบว ัดการร ับร ู ของผู ม ีส วนได ส วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ยังมีผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นถึงการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ในการปรับปรุงภาพลักษณและประสิทธิภาพการดําเนินงานของสํานักงานเขต ตอประชาชน   
ผูมาใชบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หรือคูคาคูสัญญาของสํานักงานเขต อาจยังไมมากเพียงพอ      
ยังคงตองปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตลอดจนตองพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการใหบริการคูขนานกันไป  

4. ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี มีคะแนน 86.50 คะแนนสะทอน
ใหเห็นถึงขาราชการ และลูกจางของสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร มีการรับรูที่ดีตอกระบวนการภายใน           
ดานมาตรฐานและการปฏิบัติงานท่ีเปนไปตามกระบวนงาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด รวมถึงการรับรูวา
การปฏิบัติงานมีความโปรงใสปราศจากการรับสินบน แตยังมีทิศทางที่ไมสอดคลองกับผลการประเมินจาก         
มุมของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หรือประชาชนผูมารับบริการ คูคา คูสัญญา ของสํานักงานเขต ซึ่งใน
ประเด็นดังกลาวสํานักงานเขต จําเปนตองเรงเนนย้ำใหเจาหนาที่ ขาราชการท่ีปฏิบัติงานดานงานการบริการ 



๑๑ 
 
อนุมัติ อนุญาต ยังคงตองเครงครัดในการดําเนินการตามมาตรฐาน และขั้นตอนในการปฏิบัติงานรวมถึง
ใหบริการดวยความโปรงใส ควบคูไปกับ การเผยแพร ประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณที่ดีตอประชาชาชนผูมา
รับบริการใหรับรู รับทราบ และมีทัศนคติท่ีดีตอภาพลักษณใหม ของสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร 

5. ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำสุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต มีคะแนน 31.25 คะแนน 
ซึ่งเปนการประเมินจากการตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะของสํานักงานเขต โดยสํานักงานเขตยังตอง
ปรับปรุงการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ในประเด็นของการประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต ไดแก 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป และการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รวมถึงประเด็น
ของมาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซึ่งประกอบดวย มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน และการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหนวยงาน  

6. ระดับการมีสวนรวมของผูอํานวยการเขต มีนัยสําคัญตอการประเมินคุณธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้งในมิติของการมอบหมายงานเพื่อยกระดับการดําเนินงานในแตละตัวชี้วัด
การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสํานักงานเขต เปนตน ซึ่งผลการประเมินพบวา การมีสวนรวมของผูบริหาร       
มีความสัมพันธกับผลคะแนนการประเมิน 

7. การเปดเผยขอมูลสาธารณะผาน Website ของสํานักงานเขต มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึง
แตกตางอยางสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยมีการพัฒนาแบบกาวกระโดดมีการจัดฐานขอมูลเปนระบบ มี
การเปดเผยขอมูลที่ตอเนื่อง รวมถึงมีการมอบหมายเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดูแลการเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะ ซ่ึง
ตอไปสํานักงานเขตควรปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอตอสาธารณชน โดยใชแผนภูมิตาง ๆ รวมทั้งเสนอใน
รูปแบบของ Infographics จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารสูสาธารณะ 

8. บางตัวชี ้วัดควรมีการวางระบบและบูรณาการกับสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล เชน          
การรายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปที่ผานมา ซึ่งพบวา การรายงานผลยังเปนการ
รายงานตามตัวชี้วัดที่ไดมีการเจรจาในแตละป ยังไมครอบคลุมการรายงานการดําเนินงานตามแผนงาน 
โครงการท่ีบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 
5. แนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตบางขุนเทียน ไดนำประเด็นการประเมิน ITA ของกรุงเทพมหานคร และ
สำนักงานเขต โดยมีคำถามจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ที่ไดคะแนนต่ำกวา 85 
คะแนน รวมจำนวน 20 คำถาม และคำถามจากแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ที่ได
คะแนนต่ำกวา 85 คะแนน รวมจำนวน 15 มาวิเคราะหข อบกพรองหรือจุดออน ในดานตาง ๆ ท่ี
กรุงเทพมหานครตองปรับปรุง/พัฒนา เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสตามขอเสนอแนะ/หมายเหตุของผู
ประเมิน           

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง จุดออน  

หรือควรพัฒนาใหดีข้ึน 
แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ 
การปฏิบัติ
หนาท่ี  

 

- I1 บุคลากรในหนวยงาน
ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูท่ีมา
ติดตอเปนไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

(74.73 คะแนน) 

บุคลากรในหนวยงานบางสวนมีการปฏิบัติงานหรือ
ใหบริการผูมาติดตอ ไมเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด
หรือลาชากวาระยะเวลาท่ีกำหนด 

- I2 บุคลากรในหนวยงาน
ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมา
ติดตอท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจัก
เปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

(72.11 คะแนน) 

ยังมีความไมเทาเทียมกันในการปฏิบัติงาน หรือการ
ใหบริการระหวางผูมาติดตอท่ัวๆ ไปกับผูมาติดตอ     
ท่ีรูจักเปนการสวนตัวกับขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร 
 

 

- I3 บุคลากรในหนวยงาน             
มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน           
มุงผลสำเร็จของงาน ใหความสำคัญ
กับงานมากกวาธุระสวนตัว พรอม
รับผิดหากความผิดพลาดเกิดจาก
ตนเอง 

(75.29 คะแนน) 

พึงใหความสําคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุงเนน
ผลสําเร็จของงาน การใหความสําคัญกับงานมากกวา
ธุระสวนตัว และความพรอมรับผิดชอบ หากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเองหรือบุคลากรในหนวยงาน
ของกรุงเทพมหานครมากข้ึน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ 
การใช
งบประมาณ 

- I7 บุคลากรในหนวยงานรู
เก่ียวกับแผนการใชจาย
งบประมาณประจำปของหนวยงาน 

(71.58 คะแนน) 

ขาราชการและบุคลากรของสำนักงานเขต 
สวนใหญไมรูและไมสนใจเก่ียวกับแผนการใชจาย
งบประมาณประจำปของกรุงเทพมหานคร 

- I8 หนวยงานใชจายงบประมาณ
โดยคำนึงถึงความคุมคา                  

ควรเพ่ิมกลไกกํากับใหหนวยงานใชจายงบประมาณ 
โดยคํานึงถึงความคุมคา และไมบิดเบือน
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว  



๑๓ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง จุดออน  

หรือควรพัฒนาใหดีข้ึน 
ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของ
งบประมาณท่ีตั้งไว 

(69.94 คะแนน) 

 

- I11 สำนักงานเขตของทาน มีการ
จัดซ้ือจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุ 

(79.42 คะแนน) 

สงเสริมใหเจาหนาท่ี ไมรับของ เพ่ือเอ้ือประโยชนแก
ผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

 

- I12 หนวยงานเปดโอกาสให
บุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ โดยมีชองทางสอบถาม 
ทักทวง และรองเรียน 

(59.00 คะแนน) 

สงเสริมใหหนวยงานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณโดยเพ่ิมการให
สอบถาม ทักทวง รองเรียน  

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ 
การใชอำนาจ  

- I13 ผูบังคับบัญชามอบหมายงาน
แกบุคลากรในหนวยงานอยางเปน
ธรรม 
(68.40 คะแนน) 

สงเสริมใหมีการมอบหมายงานตามตําแหนงหนาท่ี
จากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

- I๑๔ บุคลากรในหนวยงานไดรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน          
ตามระดับคุณภาพของผลงานอยาง
ถูกตอง 

(69.02 คะแนน) 

ผูบังคับบัญชาควรใชดุลพินิจในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง 
เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ 

- I๑๕ ผูบังคับบัญชา มีการคัดเลือก
ผูเขารับการฝกอบรม การศึกษา           
ดูงาน หรือใหทุนการศึกษา ฯลฯ        
อยางเปนธรรม 
(67.17 คะแนน) 
 
 

พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา
อยางเปนธรรม  

 

 - I18 การบริหารงานบุคคลของ
สำนักงานเขตของทาน 
(84.93 คะแนน) 

 

สงเสริมใหหนวยงาน ไมเอ้ือประโยชนกลุมหรือพวก
พอง 



๑๔ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง จุดออน  

หรือควรพัฒนาใหดีข้ึน 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 
การใช
ทรัพยสินของ
ราชการ 

- I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือ
ยืมทรัพยสนิของราชการไปใช
ปฏิบัติงานในหนวยงานมีความ
สะดวก 
(57.08 คะแนน) 

ควรเพ่ิมการอํานวยความสะดวกเก่ียวกับข้ันตอนการ
ขออนุญาตใหมีข้ันตอนท่ีนอยลง และมีความถูกตอง 
เพ่ือการยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานใน
หนวยงาน 

- I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสิน
ของราชการไปใชปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหนวยงานมีการขอ
อนุญาตอยางถูกตอง 

(65.90 คะแนน) 

เพ่ิมการกํากับติดตาม กรณีมีการขอยืมทรัพยสินของ
ราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานตองมี
การขออนุญาตอยางถูกตอง  

 

- I23 บุคลากรในหนวยงานรูแนว
ปฏิบัติของหนวยงานเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของราชกา 

(56.28 คะแนน) 

สงเสริมการใหความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของ
หนวยงานในการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง 

- I24 หนวยงานมีการกำกับดูแล
และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ
นำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม 
หรือพวกพอง 

(65.59 คะแนน) 

เพ่ิมมาตรการกํากับดูแลและตรวจสอบการใช
ทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนําไปใช
ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง 

 - I25 ผูอำนวยการเขตของทาน 
ใหความสำคัญกับการตอตานการ
ทุจริตภายในเขต 

(74.35 คะแนน) 

สงเสริมใหทุกคนในหนวยงานใหความสำคัญเก่ียวกับ
การตอตานการทุจริต 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 
การแกไขปญหา
การทุจริต 
 

- I27 ปญหาการทุจริตใน
หนวยงานไดรับการแกไข 

(72.29 คะแนน) 

- สรางการรับรูหรือมีชองทาง เพ่ือใหบุคลากรได
ทราบถึงการแกไขปญหาทุจริตในหนวยงานอยาง
สม่ำเสมอและตอเนื่อง รวมท้ังการลงโทษผูกระทำ
ความผิด เนื่องจากการทุจริต  
- สรางเครือขายการเฝาระวัง เพ่ือปองกันการกระทำ
ทุจริตในหนวยงาน  

- I28 หนวยงานมีการเฝาระวัง 
ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษ
ทางวินัย หากมีการทุจริต 

- กำหนดมาตรการการเฝาระวังการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบการทุจริตได 



๑๕ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง จุดออน  

หรือควรพัฒนาใหดีข้ึน 

(73.18 คะแนน) - หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการดำเนินการลงโทษทาง
วินัยเก่ียวกับการทุจริตอยางถูกตองตามข้ันตอน 

- I29 หนวยงานมีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ              
ท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุง
การทำงาน เพ่ือปองกันการทุจริต
ในหนวยงาน 

(72.51 คะแนน) 

มีการกำกับติดตามใหมีการนำผลการตรวจสอบไป
ดำเนินการปรับปรุงการทำงานเพ่ือไมใหเกิดการ
ทุจริต หรือกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน  
เพ่ือปองกันการทุจริต 

 

- I30 หากบุคลากรในหนวยงาน
พบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีเกิดข้ึน
ในหนวยงาน สามารถรองเรียน
และสงหลักฐานไดอยางสะดวก 
สามารถติดตามผลการรองเรียนได 
และม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมี
ผลกระทบตอตนเอง 

(70.19 คะแนน) 

สรางชองทางการรองเรียน การติดตามผลการ
รองเรียน และสรางความม่ันใจในการจัดการ             
การทุจริต ตลอดจนปกปองผูกระทําการรองเรียน 
หากพบการทุจริตในกรุงเทพมหานคร 

แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ตัวช้ีวัดท่ี 6 
คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

 

 

 

- E1 บุคลากรของหนวยงานท่ี
ติดตอปฏิบัติงานหรือใหบรกิาร
เปนไปตามข้ันตอนและตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

(64.66 คะแนน) 

มีมาตรการการกํากับ ติดตามการทํางานของ
บุคลากรของหนวยงาน มีการปฏิบัติงาน       และ
ใหบริการแกประชาชนเปนไปตามข้ันตอน       และ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

- E2 บุคลากรของหนวยงานท่ี
ติดตอปฏิบัติงานหรือใหบรกิารกับ
ผูมาติดตออ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกัน 

(62.86 คะแนน) 

- ควรมีการตรวจสอบวาประเด็นการปฏิบัติงาน
ใหบริการแกผูอ่ืนวาเปนไปตามข้ันตอนหรือ
ระยะเวลาท่ีกําหนดมากนอยเพียงใด 
- เพ่ิมมาตรการกํากับใหเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ใหบริการประชาชนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือก
ปฏิบัติ  
- ตรวจสอบวาบุคลากรในหนวยงานของหนวยงาน
ปฏิบัติงานใหบริการแกผูมาติดตอ 
ท่ัว ๆ ไป กับผูมาติดตอท่ีรูจักเปนการสวนตัวอยาง
เทาเทียมกันมากนอยเพียงใด  



๑๖ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง จุดออน  

หรือควรพัฒนาใหดีข้ึน 

- E3 บุคลากรของหนวยงานท่ี
ติดตอใหขอมูลเก่ียวกับการ
ดำเนินการ/ใหบริการอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือ
บิดเบือนขอมูล 

(62.94 คะแนน) 

เพ่ิมมาตรการกํากับติดตามการทํางานของเจาหนาท่ี
ของหนวยงานในการทํางานอยางตรงไปตรงมา ไม
ปดบังหรือบิดเบือนขอมูล 

- E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา 
เคยถูกบุคลากรของหนวยงานท่ี
ติดตอขอใหจายหรือใหเงิน 
ทรัพยสิน ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจ
คำนวณเปนเงินได เชน ลดราคา 
การรับความบันเทิง เพ่ือแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือใหบริการ 

(73.33 คะแนน) 

- ขาราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตมีความ
เขาใจนอยในเรื่องผลประโยชนทับซอน หรือการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนตัวกับประโยชน
สวนรวม (Conflict of Interest : COI)  

- ควรมีมาตรการบังคับและลงโทษตามกฎหมายท่ี
เก่ียวของ  

- E5 หนวยงานท่ีติดตอมีการ
ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน
ของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 

(58.43 คะแนน) 

มีการสรางวัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรของ
หนวยงานดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชนของ
ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 7 
ประสิทธิ     
ภาพการส่ือสาร 

 

- E6 การเผยแพรขอมูลของ
หนวยงาน เขาถึงงาย ไมซับซอน  
และมีชองทางหลากหลาย 
(60.96 คะแนน) 

สงเสริมการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย 
ไมซับซอน และเพ่ิมชองทางหลากหลายมากข้ึน 

- E7 หนวยงานมีการเผยแพร
ผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชน 
ควรรับทราบอยางชัดเจน 
(58.39 คะแนน) 

สงเสริมการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชน
ควรรับทราบอยางชัดเจนมากข้ึน 

- E8 สำนักงานเขตท่ีติดตอ          
มีชองทางรับฟงตำติชมหรือความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานหรือ
การใหบริการ 

(87.13 คะแนน) 

สำนักงานเขตสวนมากมีชองทางรับฟงคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดำเนินงานหรือการ
ใหบริการ แตควรมีการเพ่ิมชองทางตางๆ ใหมากข้ึน 
เพ่ือใหผูมาติดตอ หรือรับบริการไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาการดำเนินงานและการใหบริการของ
สำนักงานเขต 



๑๗ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง จุดออน  

หรือควรพัฒนาใหดีข้ึน 
- E9 หนวยงานท่ีติดตอ มีการ
ชี้แจงและตอบคำถาม เม่ือมีขอ
กังวลสงสัยเก่ียวกับการดำเนินงาน
ไดอยางชัดเจน 

(58.17 คะแนน) 

เพ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบคําถาม เม่ือมีขอกังวล
สงสัยจากประชาชนเก่ียวกับการดําเนินงานใหชัดเจน
มากข้ึน  

- E10 สำนักงานเขตท่ีติดตอ         
มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียน
การทุจริตของเจาหนาท่ีใน
หนวยงาน 
(84.83 คะแนน) 

ควรมีการเพ่ิมชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน ใหมีหลากหลาย
ชองทาง สะดวก และเขาถึงงาย เชน ทางเว็บไซต
ของสำนักงานเขต หรือ Lineของสำนักงานเขต  

ตัวช้ีวัดท่ี 8 
การปรับปรุง
การทำงาน 

 

- E11 บุคลากรของหนวยงาน              
มีการปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการใหดีข้ึน 

(64.17 คะแนน) 

เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน  

- E12 หนวยงานท่ีติดตอ มีการ
ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการ
ดำเนินงานหรือการใหบริการดีข้ึน 

(62.20 คะแนน) 

มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานหรือ
การใหบริการใหดีข้ึน  

 

- E13 สำนักงานเขตท่ีติดตอมีการ
นำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน
หรือการใหบริการ ใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน 

(78.85 คะแนน) 

- สำนักงานเขตสวนมากมีการนำเทคโนโลยีมาใชใน
การดำเนินงานหรือการใหบริการ ใหเกิดความสะดวก
รวดเร็ว แตอาจมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
ไมเพียงพอ 

- ควรมีการประชาสัมพันธนวัตกรรมท่ีนำมาปรับใชใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขต ใหประชาชนสามารถ
รูและเขาถึงได 

 

- E14 หนวยงานท่ีติดตอ             
เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมา
ติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย         
เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรงุ
พัฒนาการดำเนินงานหรือการ
ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน 

(61.11 คะแนน) 

- หนวยงานของกรุงเทพมหานครท่ีใหบริการ
ประชาชนตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจตาม
กฎหมายของหนวยงาน ควรมีการเปดโอกาสใหผูมา
รับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาไดจากหลากหลายชองทาง และ
ในบางกรณีผูปฏิบัติงานยังไมมีความเขาใจในการเปด
โอกาสรับฟงการปรับปรงุพัฒนาหนวยงาน 



๑๘ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง จุดออน  

หรือควรพัฒนาใหดีข้ึน 

- มีการดำเนินการเปดชองทางรับฟงความคิดเห็น
เพ่ือใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ ไดเขามาให
ขอเสนอแนะและมีสวนในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงานหรือการใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน 

- E15 หนวยงานท่ีติดตอ มีการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน/การ
ใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

(59.65 คะแนน) 

ปรับปรุงการดําเนินงานหรือกำหนดมาตรฐาน              
การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึน  

 

 

6. การกำหนดมาตรการขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานของกรุงเทพมหานคร  

มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ ข้ันตอนหรือวิธีการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 

1) การปฏิบัติหนาท่ี 1. ประชาสัมพันธคูมือการปฏิบัติงาน      
ท่ีไดมีการปรับปรุงในป พ.ศ. 2564      
ใหขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครทราบ ทำความเขาใจ 
และยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน  

2. มีการจัดระบบคิว โดยใชแอปพลิเคชัน 
เครื่องจัดระบบคิวไฟฟาอัตโนมัติ หรือ        
ใชระบบบัตรคิวแบบธรรมดาท่ีทำดวย
กระดาษหรือวัสดุอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง 
และกำชับเจาหนาท่ีใหบริการตามลำดับ
กอนหลัง อยางชัดเจน โปรงใส และเกิด
ความเปนธรรม โดยไมคำนึงถึงวา            
ผูมาติดตอจะเปนบุคคลท่ัวไปหรือคนรูจัก
เปนการสวนตัว 

3. มีมาตรการใหคุณใหโทษและสราง
ขวัญกำลังใจใหกับขาราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร  

ทุกหนวยงานและ
สวนราชการใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

รายเดือน 

2) แผนการใชจาย
งบประมาณประจำป 

1. แสดงแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปของแตละหนวยงาน                           
ซ่ึงมีรายละเอียดของแหลงท่ีไดจัดสรร 

ทุกหนวยงานและ
สวนราชการใน

รายเดือน 



๑๙ 
 

มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ ข้ันตอนหรือวิธีการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 

ตามประเภทการใช โดยเผยแพรผาน
เว็บไซตของแตละหนวยงาน และแจง
เวียนใหขาราชการและบุคลากรใน
หนวยงานทราบ 

2. มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย โดยเผยแพรผานเว็บไซตของ
แตละหนวยงาน 

3. ประชาสัมพันธชองทางการเปดเผย
ขอมูลการใชจายงบประมาณ และเปด
โอกาสใหขาราชการและบุคลากรไดเขามา            
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ 

สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

3) การใชอำนาจของ
ผูบังคับบัญชา 

1. ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม               
และไมเลือกปฏิบัติ 

2. มีการกำชับผูบังคับบัญชาให
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน 

3. ผูบังคับบัญชายึดถือแนวทาง              
การดำเนินการสงขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ประชุม และดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษาท่ีกำหนด และใชดุลพินิจใน
การคัดเลือก และอนุมัติใหผูท่ีมีคุณสมบัติ 
หรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเหมาะสม
เขารับการศึกษา ฝกอบรม ประชุม และ   
ดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 

ทุกหนวยงานและ
สวนราชการใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

รายเดือน 

4) การใชทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1. แจงเวียนระเบียบกระทรวงการคลัง    
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 207 – 
211 หรือแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของทางราชการของ

ทุกหนวยงานและ
สวนราชการใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

รายเดือน 



๒๐ 
 

มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ ข้ันตอนหรือวิธีการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 

กรุงเทพมหานครใหขาราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานครในสังกัด
ทราบและยึดถือปฏิบัติ 

2. หัวหนาหนวยงานกำกับติดตาม       
ดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปอยางถูกตอง 

 

5) การจัดการ       
เรื่องทุจริตของ
หนวยงาน 

1. เม่ือมีการรองเรียนการทุจริตเกิดข้ึน 
หนวยงานแตละหนวยงานตองมีการ
ดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษทางวินัย
เก่ียวกับเรื่องรองเรียนอยางถูกตองและ
เปนธรรม  
2. กำหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแส
การทุจริตคอรรัปชัน หรือ                        
มีการประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชน 
ขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร เฝาระวังพฤติกรรม     
อันอาจเปนภัยตอการบริหารราชการ      
ใสสะอาด 

ทุกหนวยงานและ
สวนราชการใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

รายเดือน 

6) คุณภาพ        
การดำเนินงาน 

1. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธคูมือ
มาตรฐานการใหบริการ ผานเว็บไซตของ
หนวยงาน หรือบอรดประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการดำเนินการ
หรือการใหบริการของหนวยงาน 

2. ผูบังคับบัญชากำชับใหผูปฏิบัติงานแจง
ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการหรือการ
ใหบริการแกผูมารับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา 
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ท่ีตอง
เปดเผยขอมูลนั้นใหบุคคลดังกลาวทราบ 

3. มีการสรางวัฒนธรรมองคกรให
ขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครดำเนินงานโดยคำนึงถึง

ทุกหนวยงานและ
สวนราชการใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

รายเดือน 



๒๑ 
 

มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ ข้ันตอนหรือวิธีการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

การกำกับติดตาม 

ประโยชนของประชาชนและสวนรวม    
เปนหลัก 

7) ประสิทธิภาพ    
การสื่อสาร 

1. มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ  

2. เพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายในการ
เผยแพรขอมูลของหนวยงาน เชน 
เว็บไซตของหนวยงาน หรือ Social 
Network ของหนวยงาน (Facebook , 
Twitter หรือ Line)  

3. ผูบังคับบัญชากำชับ หรือมีมาตรการ
ใหผูปฏิบัติงานชี้แจงและตอบคำถามแก
ประชาชน เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับ
การดำเนินงานใหชัดเจนมากข้ึน  

ทุกหนวยงานและ
สวนราชการใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

รายเดือน 

8) การปรับปรงุการ
ทำงาน 

1. มีการเผยแพรวิธีการและข้ันตอนการ
ดำเนินงานของหนวยงานท่ีใหบริการ และ
นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานมาปรับปรุงพัฒนาหนวยงานให
มีความโปรงใส และดียิ่งข้ึน 

2. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
เพ่ือใหผูมารับบริการ หรือผูมาติดตอเขา
มาใหขอเสนอแนะและมีสวนในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน หรือการ
ใหบริการของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 

หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครท่ี
ใหบริการ
ประชาชนตาม
อำนาจหนาท่ีหรือ
ภารกิจตาม
กฎหมาย 

รายเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 
 

7. การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1) การปฏิบัติหนาท่ี 1. ประชาสัมพันธคูมือการปฏิบัติงาน      
ท่ีไดมีการปรับปรุงในป พ.ศ. 2564      
ใหขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครทราบ ทำความเขาใจ 
และยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน  

2. มีการจัดระบบคิว โดยใชแอปพลิเคชัน 
เครื่องจัดระบบคิวไฟฟาอัตโนมัติ หรือ        
ใชระบบบัตรคิวแบบธรรมดาท่ีทำดวย
กระดาษหรือวัสดุอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง 
และกำชับเจาหนาท่ีใหบริการตามลำดับ
กอนหลัง อยางชัดเจน โปรงใส และเกิด
ความเปนธรรม โดยไมคำนึงถึงวา            
ผูมาติดตอจะเปนบุคคลท่ัวไปหรือคนรูจัก
เปนการสวนตัว 

3. มีมาตรการใหคุณใหโทษและสราง
ขวัญกำลังใจใหกับขาราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานคร  

“อยูระหวาง
ดำเนินการ” 

ฝายปกครอง  

02-4160066 

2) แผนการใชจาย
งบประมาณประจำป 

1. แสดงแผนการใชจายงบประมาณ
ประจำปของแตละหนวยงาน                           
ซ่ึงมีรายละเอียดของแหลงท่ีไดจัดสรร 
ตามประเภทการใช โดยเผยแพรผาน
เว็บไซตของแตละหนวยงาน และแจง
เวียนใหขาราชการและบุคลากรใน
หนวยงานทราบ 

2. มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมาย โดยเผยแพรผานเว็บไซตของ
แตละหนวยงาน 

“อยูระหวาง
ดำเนินการ” 

ฝายปกครอง  

02-4160066 



๒๓ 
 

มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

3. ประชาสัมพันธชองทางการเปดเผย
ขอมูลการใชจายงบประมาณ และเปด
โอกาสใหขาราชการและบุคลากรไดเขามา            
มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ 

3) การใชอำนาจของ
ผูบังคับบัญชา 

1. ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแก
ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม               
และไมเลือกปฏิบัติ 

2. มีการกำชับผูบังคับบัญชาให
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชาตามระดับคุณภาพของ
ผลงาน 

3. ผูบังคับบัญชายึดถือแนวทาง              
การดำเนินการสงขาราชการไปศึกษา 
ฝกอบรม ประชุม และดูงาน หรือการให
ทุนการศึกษาท่ีกำหนด และใชดุลพินิจใน
การคัดเลือก และอนุมัติใหผูท่ีมีคุณสมบัติ 
หรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเหมาะสม
เขารับการศึกษา ฝกอบรม ประชุม และ   
ดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา 

“อยูระหวาง
ดำเนินการ” 

ฝายปกครอง  

02-4160066 

4) การใชทรัพยสิน
ของทางราชการ 

1. แจงเวียนระเบียบกระทรวงการคลัง    
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 207 – 
211 หรือแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการ
ใชทรัพยสินของทางราชการของ
กรุงเทพมหานครใหขาราชการและ
บุคลากรของกรุงเทพมหานครในสังกัด
ทราบและยึดถือปฏิบัติ 

2. หัวหนาหนวยงานกำกับติดตาม       
ดูแล และตรวจสอบการใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปอยางถูกตอง 

“อยูระหวาง
ดำเนินการ” 

ฝายปกครอง  

02-4160066 



๒๔ 
 

มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

5) การจัดการ       
เรื่องทุจริตของ
หนวยงาน 

1. เม่ือมีการรองเรียนการทุจริตเกิดข้ึน 
หนวยงานแตละหนวยงานตองมีการ
ดำเนินการตรวจสอบ และลงโทษทางวินัย
เก่ียวกับเรื่องรองเรียนอยางถูกตองและ
เปนธรรม  
2. กำหนดมาตรการปองกันผูแจงเบาะแส
การทุจริตคอรรัปชัน หรือ                        
มีการประชาสัมพันธรณรงคใหประชาชน 
ขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร เฝาระวังพฤติกรรม     
อันอาจเปนภัยตอการบริหารราชการ      
ใสสะอาด 

“อยูระหวาง
ดำเนินการ” 

ฝายปกครอง  

02-4160066 

6) คุณภาพ        
การดำเนินงาน 

1. มีการเผยแพรและประชาสัมพันธคูมือ
มาตรฐานการใหบริการ ผานเว็บไซตของ
หนวยงาน หรือบอรดประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการดำเนินการ
หรือการใหบริการของหนวยงาน 

2. ผูบังคับบัญชากำชับใหผูปฏิบัติงานแจง
ขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการหรือการ
ใหบริการแกผูมารับบริการ ผูมาติดตอ 
หรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา 
ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล ท่ีตอง
เปดเผยขอมูลนั้นใหบุคคลดังกลาวทราบ 

3. มีการสรางวัฒนธรรมองคกรให
ขาราชการและบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครดำเนินงานโดยคำนึงถึง
ประโยชนของประชาชนและสวนรวม    
เปนหลัก 

“อยูระหวาง
ดำเนินการ” 

ฝายปกครอง  

02-4160066 

7) ประสิทธิภาพ    
การสื่อสาร 

1. มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ี
สาธารณชนควรรับทราบ  

2. เพ่ิมชองทางท่ีหลากหลายในการ
เผยแพรขอมูลของหนวยงาน เชน 
เว็บไซตของหนวยงาน หรือ Social 

“อยูระหวาง
ดำเนินการ” 

ฝายปกครอง  

02-4160066 



๒๕ 
 

มาตรการ/แนวปฏิบัต ิ ข้ันตอนหรือวิธีการ ผลการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

Network ของหนวยงาน (Facebook , 
Twitter หรือ Line)  

3. ผูบังคับบัญชากำชับ หรือมีมาตรการ
ใหผูปฏิบัติงานชี้แจงและตอบคำถามแก
ประชาชน เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับ
การดำเนินงานใหชัดเจนมากข้ึน  

8) การปรับปรงุการ
ทำงาน 

1. มีการเผยแพรวิธีการและข้ันตอนการ
ดำเนินงานของหนวยงานท่ีใหบริการ และ
นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานมาปรับปรงุพัฒนาหนวยงานให
มีความโปรงใส และดียิ่งข้ึน 

2. มีชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
เพ่ือใหผูมารับบริการ หรือผูมาติดตอเขา
มาใหขอเสนอแนะและมีสวนในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน หรือการ
ใหบริการของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 

“อยูระหวาง
ดำเนินการ” 

ฝายปกครอง  

02-4160066 

 
 
 

    ไมมีเอกสารประกอบการรายงาน (ระบุมาตรการ เชน 1) การปฏิบัติหนาท่ี) …1-8………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 
8. วิเคราะหประเด็นรายละเอียดคะแนนผลการประเมินท่ีอยูในระดับผลการประเมิน AA (95.00 – 100.00) 

และระดับผลการประเมิน A (85.00 – 94.99) 

- ผลการประเมิน IIT ของสำนักงานเขต 10 คำถาม มีคะแนนสูงกวา 85 คะแนน ซึ่งแสดงใหเห็นวา

ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักงานเขตปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย

สุจริต การจัดซื ้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปรงใส ตรวจสอบได ไมเอื ้อประโยชนให

ผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง ทำใหผูเขามาติดตอหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันและแสดงความไววางใจท่ีมีตอ

การบริหารงานของผูบริหารของกรุงเทพมหานครท่ีมุงเนนการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง                 

มีประสิทธิผล แตอยางไรก็ดีทุกฝายจะตองรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานตาง ๆ ไวเชนเดิม หรือปรับปรุง       

ใหดียิ่งข้ึน 

- ผลการประเมิน EIT ของสำนักงานเขต แสดงใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพ

การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครวา ไมพบวามีการเรียกรับสินบนท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืน 

ๆ อันอาจคำนวณเปนเง ินได มีช องทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี ่ยวกับการดำเนินงานของ

กรุงเทพมหานคร มีชองทางใหผูมารับบริกาหรือผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของขาราชการกรุงเทพมหานคร

และบคุลากรกรุงเทพมหานคร และมีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร แตอยางไรก็

ดีทุกหนวยงานและสวนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จะตองรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานตาง 

ๆ ไว เชนเดิม หรือปรับปรุงใหดียิ่งข้ึน 

- คะแนน OIT ของสำนักงานเขต จำนวน 35 คำถาม มีคะแนนสูงกวา 85 คะแนน ซึ ่งแสดงใหเห็นวา

หนวยงาน มีการเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซ่ึงการเผยแพร

ขอมูลในประเด็นขางตนท้ังหมดแสดงใหเห็นถึงนโยบายและการบริหารงานของผูบริหารกรุงเทพมหานครท่ีมุงเนน

ถึงการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมท้ังทุกหนวยงานและสวน

ราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครมีความพยายามที่จะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลง

หรือไมมีการทุจริตเกิดข้ึนเลย 
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