
ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใส 

ผลการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

การรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT ) 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 

I1. บุคลากรในหนวยงานรูเกี่ยวกับ

แผนการใชจายงบประมาณ

ประจำปของหนวยงาน

(71.58คะแนน) 

ขาราชการและบุคลากรของ

สำนักงานเขตสวนใหญไมสนใจ

เกี่ยวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจำปของ

กรุงเทพมหานคร 

-ตองมกีารกำหนดแผนการใชจายงบประมาณ

ประจำป 

-ตองมีการแสดงความกาวหนาของการ

ดำเนินงานตามแผน 

-ตองแสดงขอมูลรายละเอียดความเกาหนา 

-ตองแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช

งบประมาณ 

-มีขอมูลสรุปผลการใชงบประมาณ ปญหา 

อุปสรรค ขอเสนอ ผลสำฤทธิ ์

-กำหนดมาตรการใชจาย

งบประมาณ 

-มีการแสดงผลความกาวหนา

พรอมขอมูลรายละเอียด

ความกาวหนา 

-มีการสรุปขอมูล แผนการใช

งบประมาณ 

ทุกฝาย 

I2. บุคลากรในหนวยงานรูแนว

ปฏิบัติของหนวยงานเกี่ยวกับการ

ใชทรัพยสินของราชการ

(56.28คะแนน) 

สงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติของหนวยงานในการใช

ทรัพยสินขิงราชการที่ถูกตอง 

-ตองกำหนดขั้นตอนการใชทรัพยสินของทาง

ราชการ 

-ตองเวียนแจงใหบุคลากรหนวยงานทราบ 

-มีการกำหนดขั้นตอนการใช

ทรัพยสนิของทางราชการ แบบ

ขอใชรถยนตสวนกลาง 

-มีการแจงผูเกี่ยวของทราบ 

ทุกฝาย 

I3.ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม

ทรัพยสินของราชการไปใช

ปฏิบัติงานในหนวยงานมีความ

สะดวก(57.08คะแนน) 

ควรเพิ่มการอำนวยการความ

สะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขอ

อนุญาตใหมีขั้นตอนที่นอยลงและมี

ความถูกตองเพื่อยืมทรัพยสินของ

ราชการไปใชในหนวยงาน 

-ตองกำหนดขั้นตอนการขออนุญาตยืม

ทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงานใน

หนวยงาน 

-มีการแจงบุคคลากรในสังกัด

และถือปฏิบัติ 

ทุกฝาย 

I4.หนวยงานเปกโอกาสให

บุคคลากรในหนวยงานมีสวนรวม

สงเสริมใหหนวยงานเปดโอกาสใหมี

สวนรวมในการตรวจสอบการใช

-ตองมีการเผยแพรขอมูล  การใชงบประมาณ

ประจำปทางชองทางตาง ๆ 

-มีการประกาศเผยแพรขอมูล

การจัดซื้อจัดจางทุกรายงาน 

ทุกฝาย 



ในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณโดยมีชองทางสอบถาม

ทักทวงและรองเรียน

(59.00คะแนน) 

จายงบประมาณโดยเพิ่มการให

สอบถามทักทวง รองเรียน 

-ตองมีการแสดงความกาวหนาในการทำ

แผนงานตามแผนการใชจายงบประมาณ 

 

 

ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผลการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

I5.หนวยงานมีการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

ราชการนำไปใชประโยชนสวนตัว 

กลุมหรือพวกพอง(65.59คะแนน) 

เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและ

ตรวจสอบการใชทรัพยสินของ

ราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการ

นำไปใชประโยชนสวนตัว 

-ตองมีการกำหนดวิธีการขั้นตอน

หารใชทรัพยสินของทางราชการ 

-หามนำทรัพยสินของทางราชการ

ไปใชประโยชนสวนตัว 

-มีการแจงบุคคลากรหามนำทรัพยสินของ

ทางราชการไปใชประโยชนสวนตัว 

ทุกฝาย 

I6.ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของ

ทางราชการไปใชปฏิบัติงาน

บุคคลากรในหนวยงานมีการขอ

อนุญาตอยางถูกตอง 

เพิ่มการกำกับติดตาม กรณีมีการ

ขอยืมทรัพยสินของราชการไปใช

ปฏิบัติงาน บุคคลากรในหนวยงาน

ตองมีการขออนุญาตอยางถูกตอง 

-ตองมีการกำหนดวิธีการ ขั้นตอน  

การยมืการใชทรัพยสินของราชการ

ในการปฏิบัติงาน 

 

-มีการแจงประชาสัมพันธและกำหนดให

บุคลากร ยืมใชทรัพยสินของทางราชการ

ตามวิธีการและรูปแบบที่กำหนด 

ทุกฝาย 

I7.ผูบังคับบัญชามีการคัดเลือกผู

เขารับการอบรมการศึกษาดูงาน 

หรือใหทุนการศึกษา ฯลฯ อยาง

เปนธรรม 

(67.17คะแนน) 

พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู

เขารับการอบรมการศึกษาดูงาน

หรือการใหทุนการศึกษาอยางเปน

ธรรม 

-ตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการที่

เหมาะสม - 

-ตองแจงรายชื่อคณะกรรมการแก

ผูเกี่ยวของทราบ 

-ตองประกาศผลการคัดเลือก 

-มีการแตงตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก 

-มีการปดประกาศรายชื่อคณะกรรมการ 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 

ทุกฝาย 

I8.ผูบังคับบัญชามอบหมายงานแก

บุคคลากรในหนวยงานอยางเปน

ธรรม 

สงเสริมใหมีการมอบหมายงาน

ตามตำแหนงหนาที่จาก

ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

-ตองมีคำสั่งมอบหมายงานใน

หนาที่รับผิดชอบ 

-แตละฝายมีการจัดทำคำสั่ง สงมอบหมาย

หนาที่ความรับผิดชอบใหบุคคลากรในฝาย 

ทุกฝาย 



I9.บุคคลากรในหนวยงานไดรับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตามระดับคุณภาพของผลงาน

อยางถูกตอง 

ผูบังคับบัญชาควรใชดุลพินิจในการ

ประเมินผลปฏิบัติงานตามระดับ

คุณภาพของผลงานอยางถูกตอง

เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 

-ตองแตงตัง้คณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-ตองประชุมคณะกรรมการการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-ตองประกาศผลการพจิารณา 

-มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

-มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

-มีการประกาศผลการปฏิบัติงาน 

ฝายปกครอง 

I10.หนวยงานใชจายงบประมาณ

โดยคำนึงถึงความคุมคา 

ควรเพิ่มกลไกลกำกับใหหนวยงาน

ใชจายงบประมาณโดยคำนึงถึง

ความคุมคาและไมบิดเบือนวัตถุ

ประสงที่ตั้งไว 

-ตองแสดงเหตุผลความจำเปนใน

การใชจายงบประมาณ 

-ตองไดรับการอนุมัติใหใชจาย

งบประมาณ 

-มีการแสดงเหตุผลความจำเปนในการใช

จายงบประมาณแตละรายการ 

-มีการเสนอและไดรับอนุมัติกอนใชจาย

งบประมาณ 

ฝายการคลัง 

 

ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผลการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

I11.บุคคลากรในหนวยงาน

ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูมา

ติดตอทั่วๆไปกับผูมาติดตอที่รูจัก

เปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน 

(72.11คะแนน) 

ยังมีความไมเทาเทียมกันในการ

ปฏิบัติงานหรือการใหบริการผูมา

ติดตอทั่ว ๆ  ไปกับผูมาติดตอที่รูจัก

กันเปนการสวนตัวกับขาราชการ

และบุคคลากรกรุงเทพมหานคร 

-ตองกำหนดขั้นตอนระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

-ตองแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

-มีการกำหนดขั้นตอนระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

-มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละ

คร้ัง 

ทุกฝาย 

I12.หนวยงานมีการนำผลการ

ตรวจสอบของฝายตรวจสอบทั้ง

ภายในและภายนอกไปปรับปรุง

การทำงานเพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน(72.51คะแนน) 

มีการกำกับติดตามใหมีการนำผล

การตรวจสอบไปดำเนินการ

ปรับปรุงการทำงานเพื่อไมใหเกิด

การทุจริต หรือกำหนดแนวทางใน

การปฏิบัติงานเพื่อปองกันการ

ทุจริต 

-ตองทำการตรวจสอบการทำงาน

แตละดาน วิเคราะหและปรับปรุง 

 

-มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานและนำ

ขอมูลวิเคราะห 

-มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อ

ปองกันการทุจริต 

ทุกฝาย 



I13.ปญหาการทุจริตในหนวยงาน

ไดรับการแกไข(72.29คะแนน) 

-สรางการรับรูหรือมีชองทาง

เพื่อใหบุคคลากรไดทราบถึงการ

แกไขปญหาทุจริตในหนวยงาน

อยางสม่ำเสมอและตอเน่ืองจาก

การทุจริต 

-สรางเครือขายการเฝาระวัง เพื่อ

ปองกันการกระทำการทุจริตใน

หนวยงาน 

-ตองกำหนดชองทางการรับแจง

ขอมูลการทุจริตของเจาหนาที ่

-ตองรณรงคการประชาสัมพันธ

เพื่อปองกันการทุจริต 

-ตองสรางเครือขายการเฝาระวัง

ปองกันยาเสพติด 

-มีการแจงชองทางรับแจงขอมูลแสดงการ

ทุจริตของเจาหนาที ่หลายชองทาง อาทิ 

ทางโทรศัพท เว็บไซต ไลนน  

-มีการรณรงคเชิญชวนปองกันการทุจริต 

ฝายปกครอง 

I14.หนวยงานมีการเฝาระวัง

ตรวจสอบการทุจริตและลงโทษ

ทางวินัย หากมีการทุจริต 

-กำหนดมาตรการการเฝาระวังการ

ทุจริตและสามารถตรวจสอบการ

ทุจริตได 

-ตองกำหนดมาตรการเฝาระวังการ

ทุจริต  

-ประกาศเจตนารมณตอตานยาเสพติด ฝายปกครอง 

 

ประเด็นการประเมนิ ประเด็นที่เปนขอบกพรอง/จุดออน มาตรการ/กิจกรรมเพื่อสงเสริม

คุณธรรมและความโปรงใส 

ผลการดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

I15.บุคคลากรในหนวยงานหรือ

ใหบริการแกผูที่มาติดตอเปนไป

ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่

กำหนด(74.73คะแนน) 

บุคคลากรในหนวยงานบางสวนมี

การปฏิบัติงานหรือใหบริการผูมา

ติดตอไมเปนไปตามขั้นตอนที่

กำหนดหรือลาชากวาระยะเวลาที่

กำหนด 

-ตองกำหนดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจน 

-ตองแสดงขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติงาน 

-มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

-มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 

ทุกฝาย 

I16.บุคคลากรในหนวยงานมี

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุง

ผลสำเร็จของงานใหความสำคัญ

กับงานมากกวาธุระสวนตัว พรอม

พึงใหความสำคัญกับการพัฒนา

พฤติกรรมการมุงเนนผลสำเร็จของ

งานมากกวาธุระสวนตัว และความ

พรอมรับผิดชอบ หากความ

-ตองกำหนดใหมีการประเมินความ

พึงพอใจของผูมารับบริการ 

-มีการใหผูมารับบริการแสดงความพึงพอใจ

ตอผูใหบริการ 

ทุกฝาย 



 

 

รับผิดหากความผิดพลาดเกิดจาก

ตนเอง(75.29คะแนน) 

ผิดพลาดเกิดจากตนเองหรือ

บุคคลากรในหนวยงานของ

กรุงเทพมหานครมากขึ้น 

I17.ผูอำนวยการเขตของทานให

ความสำคญักับการตอตานการ

ทุจริตภายในเขต(74.35คะแนน) 

สงเสริมใหทุกคนในหนวยงานให

ความสำคัญเกี่ยวกับการตอตาน

การทุจริต 

-ตองกำหนดนโยบาย”ไมใหไมรับ” 

-ตองแจงบุคลากรใหถือปฏิบตัิ 

-ตองมีการลงโทษผูกระทำผิดโดย

เด็ดขาด 

-มีการดำเนินการตามนโยบาย”ไมใหไมรับ” 

-มีการกำชับบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ดวย

ความสุจริต 

-มีการกำชับการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

ความสุจริตและดำเนินการตั้งกรรมการ

สอบสวนเมื่อปรากฏมีการรองเรียนเกี่ยวกับ

การกระทำการทุจริต 

ฝายปกครอง 

I18.สำนักงานเขตของทานมีการ

จัดซื้อ/จัดจาง/การจัดหาวัสดุและ

การตรวจรับพัสด(ุ79.42คะแนน) 

สงเสริมใหเจาหนาที่ ไมรับของเพื่อ

เอื้อประโยชนแกผูประกอบการ

รายใดรายหน่ึง 

-ตองประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

จาง ทุกรายการ 

-ตองมีคณะกรรมการจัดหา/

ตรวจสอบพัสดุ 

-มีการประกาศจัดซื้อ จัดจาง ทุกรายการ 

-มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาวัสดุ 

-มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ฝายการคลัง 


