มาตรการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่ งใส ภายในหน่วยงาน
สานักงานเขตคลองเตย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
คะแนนเฉลี่ย 91.44 คะแนน

การวิเคราะห์/แนวทางการปฏิบัติ

- I1 บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนด
- คะแนนเฉลี่ย 86.61
คะแนน

จุดอ่อน
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องมีการเวียนแจ้งคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่รับทราบและกาชับให้ทุก
คนปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดโดย
เคร่งครัด หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้เสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข รวมทั้ง
ชี้แจงทาความเข้าใจให้ผู้มาติดต่ออหรือ
ผู้รับบริการทราบเป็นระยะจนกว่าจะดาเนินการ
เสร็จสิ้น
- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจะต้องเร่งรัด กาหนด
แนวทางการแก้ไข และกากับติดตามการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้-เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนฯ

ผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ข้าราชการและบุคลากรต้อง
- ฝ่ายปกครอง
- เวียนแจ้งคู่มือการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานโดยยึดคู่มือเป็นหลัก
ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์สานักงานเขต
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
- ผู้บังคับบัญชาต้องติดตาม
การปฏิบัติงานและเข้าร่วม
แก้ไขปัญหาโดยทันที

- ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นมีการ
กากับติดตาม โดยมีการ
แนะนาและเสนอแนะเป็น
รายบุคคล

- ทุกฝ่าย

- I2 บุคลากรในหน่วยงาน
ปฏิบัติงานหรือให้บริการกับ
ผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน
- คะแนนเฉลี่ย 80.95
คะแนน

- I3 บุคลากรในหน่วยงานมี
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่ง
ผลสาเร็จของงาน ให้
ความสาคัญกับงานมากกว่า
ธุระส่วนตัว พร้อมรับผิด หาก
ความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

จุดอ่อน
- การให้บริการของเจ้าหน้าที่กับผู้มาติดต่อบาง
รายไม่เท่าเทียมกัน
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องมีประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือ
ผู้รับบริการใช้แอปพลิเคชัน BMA Q เพื่อให้
สามารถมาบริการได้ตามวัน และเวลาที่กาหนด
- ต้องมีการจัดระบบคิวโดยอาจจะใช้เครื่อง
จัดระบบคิวไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือใช้ระบบบัตรคิว
แบบธรรมดาที่ทาด้วยกระดาษหรือวัสดุอื่น อย่าง
ใดอย่างหนึ่งและกาชับเจ้าหน้าที่ให้ให้บริการ
ตามลาดับก่อนหลังอย่างชัดเจน โปร่งใส และเกิด
ความเป็นธรรม โดยไม่คานึงถึงว่าผู้มาติดต่อจะ
เป็นบุคคลทั่วไปหรือคนรู้จักเป็นการส่วนตัว
- มีการจัดช่องทางพิเศษสาหรับให้บริการบุคคล
พิเศษ ได้แก่ คนพิการ คนชรา พระภิกษุ สามเณร

- ข้าราชการและบุคลากร
จะต้องไม่เลือกปฏิบัติ และ
ให้บริการทุกคนที่มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน

จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานล่าช้า และไม่เร่งรัด
งานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
แนวทางปฏิบัติ
- ผู้บังคับบัญชาต้องกาหนดระยะเวลาในการ
ดาเนินงานและให้ข้าราชการและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานล่าช้าต้องรายงานผลการดาเนินงาน

- ผู้บังคับบัญชาต้องกากับ
ติดตาม เร่งรัด และสอดส่อง
การปฏิบัติงาน รวมทั้งให้
คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง

- จัดระบบคิวในการให้บริการ - ฝ่ายทะเบียน
อย่างชัดเจน ด้วยระบบไฟฟ้า - ฝ่ายปกครอง
อัตโนมัติ และประชาสัมพันธ์
การจองคิวผ่าน App BMA Q
และเจ้าหน้าที่มีการเรียกผู้มา
ติดต่อราชการตามลาดับก่อน
-หลัง
- มีช่องทางพิเศษสาหรับ
ให้บริการบุคคลพิเศษ ได้แก่
คนพิการ คนชรา พระภิกษุ
สามเณร

- รณรงค์ปลูกจิตสานึกและ
สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ
และบุคลากร โดยหัวหน้า
หน่วยงานมีชี้แนะผ่านการ
ประชุมข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจาเดือน และ
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นมีการ

- ทุกฝ่าย

- คะแนนเฉลี่ย 83.89
คะแนน

เป็นระยะ และแจ้งให้ทราบว่าหากปฏิบัติงาน
ล่าช้าและเกิดความเสียหาย จะต้องรับผิดและมี
โทษทางวินัย
- ต้องมีปลูกจิตสานึกและสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งผลสาเร็จ
ของงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

- ปลูกจิตสานึกและสร้าง
แรงจูงใจให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มุ่งผลสาเร็จ
ของงานและมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย

กากับติดตาม โดยมีการ
แนะนาและเสนอแนะเป็น
รายบุคคล

- I7 บุคลากรในหน่วยงานรู้
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของ
หน่วยงาน
- คะแนนเฉลี่ย 58.53
คะแนน

จุดอ่อน
- บุคลากรไม่มีความรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
แนวทางปฏิบัติ
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแต่ละปีทางสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละ
หน่วยงานให้ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ

- หน่วยงานต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณแต่ละปีให้
ข้าราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานครทราบอย่าง
ต่อเนื่อง

- ประชาสัมพันธ์ เปิดเผย
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณในแต่ละปี
ทางเว็บไซต์สานักงานเขต

- I8 หน่วยงานใช้จ่าย
งบประมาณโดยคานึงถึงความ

จุดอ่อน

- เวียนแจ้งทุกหน่วยงานถือ - เวียนแจ้งหลักปฏิบัติในการ
ปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่าย ตรวจสอบการใช้จ่าย

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้
งบประมาณ
คะแนนเฉลี่ย 80.70 คะแนน

- ฝ่ายปกครอง

- ทุกฝ่าย

คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์
ของงบประมาณที่ตั้งไว้
- คะแนนเฉลี่ย 84.42
คะแนน

- I12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้
บุคลากรในหน่วยงานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ
- คะแนนเฉลี่ย 67.50
คะแนน

- การใช้จ่ายงบประมาณบางรายการไม่คุ้มค่า
และไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องมีการกาหนดแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานใช้
จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสามารถตรวจสอบได้
- ให้หน่วยงานรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุก
ไตรมาส
จุดอ่อน
- ไม่มีการเปิดโอกาส หรือมีเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติ
- หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณและประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
เปิดเผยให้ข้าราชการและบุคลากรทราบ

งบประมาณโดยเคร่งครัด และ งบประมาณ และให้มีการ
มีการตรวจสอบการใช้จ่าย
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
งบประมาณทุกไตรมาส
จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

- หน่วยงานต้อง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณ และโอกาสให้
ข้าราชการและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ

- ประชาสัมพันธ์ เปิดเผย
เกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณทางเว็บไซต์
สานักงานเขต

จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนเห็นว่าผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานอย่างไม่เป็นธรรม
แนวทางปฏิบัติ

- ผู้บังคับบัญชาควรจัดทา
บัญชีหรือหลักฐานการ
มอบหมายงานและชี้แจง
เหตุผลในการมอบหมายงาน
ที่แตกต่างให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ

- มีมาตรการกาชับเรื่องการใช้ - ฝ่ายปกครอง
ดุลยพินิจให้ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็น
ธรรม

- ฝ่ายปกครอง

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ
คะแนนเฉลี่ย 87.22 คะแนน
- I13 ผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานมอบหมายงานแก่
บุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็น
ธรรม
- คะแนนเฉลี่ย 81.61
คะแนน

- I๑๔ บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน
- คะแนนเฉลี่ย 79.42
คะแนน

- I๑๕ ผู้บังคับบัญชามีการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อย่างเป็นธรรม
- คะแนนเฉลี่ย 79.42
คะแนน

- ต้องมีการกาชับให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนเห็นว่าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามคุณภารงานที่ตนเอง
ดาเนินการ
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องมีการกาชับผู้บังคับบัญชาให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนเห็นว่าผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้
เข้ารับการอบรมอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ตรงตาม
ภารกิจงานที่เกี่ยวเนื่อง
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องเวียนแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้า
รับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม
- ผู้บังคับบัญชาต้องยึดถือหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่กาหนดในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติ ซึ่ง

- ผู้บังคับบัญชาต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยคานึงถึงคุณภาพของงาน
เป็นสาคัญและมีเหตุผลในการ
ประเมิน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของบุคลากรในหน่วยงาน

- มีคาสั่ง และผู้อานวยการ
- ฝ่ายปกครอง
เขตชี้แนะผู้บังคับบัญชาให้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามระดับ
คุณภาพของผลงานในการ
ประเมินการเลื่อนเงินเดือนแต่
ละรอบ

- กาชับผู้บังคับบัญชาให้
พิจารณาและคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษาอย่าง
เป็นธรรม

- เวียนแจ้งแนวปฏิบัติการ
คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม
ศึกษา ดูงาน ฯ อย่างเป็น
ธรรม ตามหลักเกณฑ์ของ
สถาบันพัฒนาข้าราชการ

- ฝ่ายปกครอง

เหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน
หรือการให้ทุนการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ
- คะแนนเฉลี่ย 79.36
คะแนน

- I20 ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก
- คะแนนเฉลี่ย 66.84
คะแนน

จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนเห็นว่าการขออนุญาตยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ มีความไม่สะดวก
ไม่ทันต่อสถานการณ์
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอ
อนุญาต ยืมทรัพย์สินไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ
กาชับให้ข้าราชการและบุคลากรนาทรัพย์สินไปใช้
ตามความจาเป็นและเหมาะสมกับภารกิจ โดย
ผู้บังคับบัญชากากับควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

- I21 กรณีมีการขอยืม
ทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง

จุดอ่อน
- การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติ

- เวียนแจ้งหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการขออนุญาต
ยืมทรัพย์สินไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และกาชับให้
ข้าราชการและบุคลากรนา
ทรัพย์สินไปใช้ตามความ
จาเป็นและเหมาะสมกับ
ภารกิจ
- ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุม
กากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
ข้าราชการและบุคลากรนา
ทรัพย์สินไปใช้ตามจาเป็นและ
เหมาะสมกับภารกิจ
- ควรกาชับให้เจ้าหน้าที่ถือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชา
ควบคุมอย่างใกล้ชิด

- มีคู่มือหรือหลักปฏิบัติในการ - ทุกฝ่าย
ขออนุญาตยืม และการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ

- มีคู่มือหรือหลักปฏิบัติในการ - ฝ่ายปกครอง
ขออนุญาตยืม และการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
และมีการกากับ ติดตาม

- คะแนนเฉลี่ย 79.08
คะแนน

- ต้องเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหลักเกณฑ์และ
ขออนุญาตยืมทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยกาชับให้ต้องขออนุญาตยืม
ทรัพย์สินทุกครั้งก่อนนาไปใช้
- ผู้บังคับบัญชาต้องอนุญาตให้ยืม เมื่อมีการขอ
อนุญาตยืมอย่างถูกต้อง โดยคานึงถึงความ
จาเป็นและเหมาะสมกับภารกิจ

โดยการกาหนดผู้ยืม และผู้ใช้
ทรัพย์สินอย่างชัดเจน

- I23 บุคลากรในหน่วยงาน
รู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ
- คะแนนเฉลี่ย 66.81
คะแนน

จุดอ่อน
- บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนไม่ทราบแนวทาง
ปฏิบัติ การยืมทรัพย์สินของราชการ
แนวทางปฏิบัติ

- มีคู่มือหรือหลักปฏิบัติใน
- ทุกฝ่าย
การขออนุญาตยืม และการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
และชี้แจงข้อปฏิบัติการยืมทุก
ครั้ง ที่มีการยืมทรัพย์สิน

- I24 หน่วยงานมีการกากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว
- คะแนนเฉลี่ย 79.08
คะแนน

จุดอ่อน
- ไม่มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึงในการนา
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องกาชับและเวียนแจ้ง ห้ามมิให้บุคลากรใน
หน่วยงานนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

- มีหนังสือเวียน กาชับมิให้
- มอบหมายผู้ดูแลและ
- ทุกฝ่าย
บุคลากรนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ประโยชน์ส่วนตัว
ทางราชการในแต่ละฝ่าย
- ให้ผู้ดูแลรายงานผลการ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการต่อผู้บังคับบัญชา
อย่างต่อเนื่อง และ

- ควรเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติ
หรือจัดประชุม ชี้แจงให้
ความรู้กับข้าราชการและ
บุคลากรอย่างสม่าเสมอ
- ต้องเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติ หรือจัดประชุม
เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของ
ชี้แจงเพื่อให้ความรู้กับข้าราชการและบุคลากร
ทางราชการเป็นไปอย่าง
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง ถูกต้อง

- ต้องมอบหมายผู้ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม
หรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต
- คะแนนเฉลี่ย 86.55
คะแนน
- I27 ปัญหาการทุจริตใน
หน่วยงานได้รับการแก้ไข
- คะแนนเฉลี่ย 82.51
คะแนน

จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนของหน่วยงาน และประชาชน
เห็นว่าปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน ไม่ได้รับ
การแก้ไข
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องสร้างการรับรู้หรือมีช่องทาง เพื่อให้บุคลากร
ได้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงาน
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งการลงโทษ
ผู้กระทาความผิด เนื่องจากการทุจริต
- สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการ
กระทาทุจริตในหน่วยงาน

ผู้บังคับบัญชาต้องกากับ
ติดตามตรวจสอบ เพื่อควบคุม
มิให้มีการนาทรัพย์สินไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

- สร้างการรับรู้ หรือมีช่องทาง
ให้บุคลากร ทราบการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
อาจทาโดยการเวียนแจ้ง หรือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของ
กรุงเทพมหานครหรือสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น LINE,
FACEBOOK
- จัดตั้งเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวัง
การทุจริตในหน่วยงาน

- มีการเวียนแจ้งประกาศ
เจตจานงนโยบายและ
เจตจานงเพื่อการบริหารงาน
ด้วยความสุจริตให้ทุกฝ่าย
ทราบทางเอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

- ฝ่ายปกครอง

- I28 มีการดาเนินการ เฝ้า
ระวังการทุจริต ตรวจสอบการ
ทุจริต และลงโทษทางวินัย
- คะแนนเฉลี่ย 86.18
คะแนน

- I29 หน่วยงานมีการนาผล
การตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบไปปรับปรุงการ
ทางาน
- คะแนนเฉลี่ย 86.92
คะแนน

- I30 หากบุคลากรใน
หน่วยงานพบเห็นแนวโน้มการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
สามารถร้องเรียนได้สะดวก
สามารถติดตามเรื่องได้ และ
มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการ

จุดอ่อน
- การลงโทษทางวินัย และการตรวจสอบการ
ทุจริตในหน่วยงานมีน้อย ด้วยไม่มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานมากพอ
แนวทางปฏิบัติ
- ผู้บังคับบัญชาจะต้องกาชับและติดตามให้มีการ
นาผลการตรวจสอบไปดาเนินการปรับปรุงการ
ทางานเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ทั้งการดาเนินการ
ทางวินัย และการดาเนินการทางอาญา
จุดอ่อน
- บุคลากรเห็นว่าหน่วยงานไม่มีการนาผลประเมิน
ของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
แนวทางปฏิบัติ
- ผู้บังคับบัญชาต้องกาชับและติดตามให้มีการนา
ผลการตรวจสอบไปดาเนินการปรับปรุงการ
ทางานเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการทุจริต

- มอบหมายเจ้าหน้าที่
ดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต

- มอบหมายเจ้าหน้าที่
ดาเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต

- ฝ่ายปกครอง

- หน่วยงานที่ได้รับผลการ
ตรวจสอบดาเนินการปรับปรุง
การทางานเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริต หรือกาหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน
การทุจริต

- มีการนาผลสารวจความพึง - ฝ่ายปกครอง
พอใจของผู้รับบริการจาก
สานักงานเขตคลองเตยมา
สรุปผล และมอบหมายหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการ
ประสานงานด้านการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน

จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนไม่เห็นความสาคัญของการ
รายงานการทุจริต และเห็นว่าอาจเกิดผลกระทบ
ต่อตนเอง
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องมีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการ
ร้องเรียนการทุจริตและส่งหลักฐานการทุจริต

- หน่วยงานต้องเพิ่มช่องทาง
ให้มีการร้องเรียนและส่ง
หลักฐานการทุจริต และต้องมี
การแจ้งผลการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้แจ้ง
ทราบเป็นระยะ รวมทั้งจัดให้

- มีการประชาสัมพันธ์
- ฝ่ายปกครอง
ช่องทางการร้องเรียนผ่านทาง
สื่อสังคมออนไลน์ และช่อง
ทางผ่านเว็บไซต์

อย่างตรงไปตรงมา ปลอดภัย
และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
- คะแนนเฉลี่ย 80.71
คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ดาเนินงาน
- คะแนนเฉลี่ย 52.11
คะแนน
- E1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนด
- คะแนนเฉลี่ย 56.73
คะแนน

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

และต้องมีการแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อง มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ร้องเรียนให้ผู้แจ้งทราบเป็นระยะ
การทุจริต
- ต้องจัดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
- ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามความคืบหน้าและผล
การดาเนินการ เมื่อมีการร้องเรียนการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง

จุดอ่อน
- ผู้มาติดต่อราชการบางส่วนเห็นว่าการปฏิบัติงาน
และการติดต่อราชการ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเวลา
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องเวียนแจ้งคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้ในการปฏิบัติงาน
- ผู้บังคับบัญชาต้องกาชับ ควบคุมและติดตาม
การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนด และโปร่งใส

- กาชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดย
ยึดตามคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลา
รวมทั้งมีความโปร่งใส โดย
ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตาม
และดูแลอย่างใกล้ชิด

- มีการเวียนแจ้งคู่มือการ
- ฝ่ายปกครอง
ปฏิบัติงานของทั้ง 10 ฝ่าย
ผ่านทางเว็บไซต์สานักงานเขต
คลองเตย เป็นไฟล์เอกสารใน
รูปแบบออนไลน์
- มีการปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงาน โดยการ
ประสานงานระหว่างกลุ่มเขต

- คะแนนเฉลี่ย 68.78
คะแนน
- E6 การเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงาน เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง
- คะแนนเฉลี่ย 57.99
คะแนน

จุดอ่อน
- ผู้มาติดต่อบางส่วนเห็นว่า ข้อมูลของหน่วยงาน
เข้าถึงยาก ไม่ซับซ้อน
แนวทางปฏิบัติ

- E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน
- คะแนนเฉลี่ย 59.43
คะแนน

จุดอ่อน
- ข้อมูลที่เผยแพร่ไปยังสาธารณชนยังไม่ชัดเจน
และเข้าใจยาก
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง
และเป็นปัจจุบัน

- ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน และจัดทาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้
เข้ามาติดต่อเข้าถึงได้ง่ายและ ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้
ประชาชนทราบ

- E8 สานักงานเขตมีช่องทาง จุดอ่อน
รับฟังคาติชมหรือความคิดเห็น

- มีการเผยแพร่ข้อมูลของ
- ฝ่ายปกครอง
- ทุกหน่วยงานจะต้องเผยแพร่ สานักงานเขตที่เข้าถึงง่ายผ่าน
ข้อมูลของหน่วยงานอย่าง
ทางสื่อสังคมออนไลน์ และ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันต่อ เว็บไซต์สานักงานเขต
สาธารณชน โดยมีช่องทางที่ คลองเตย และมีศูนย์ข้อมูล
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ข่าวสารของสานักงานเขต

- ทุกหน่วยงานต้องเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็น
ปัจจุบัน

- ได้มีการาจัดทาประกาศเพื่อ - ฝ่ายปกครอง
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
สาธารณชนทราบ เช่น
ประกาศการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ไฟไหม้ น้าท่วมฯ ในพื้นที่
เขตคลองเตย

- จัดให้มีช่องทางการติดต่อ - จัดให้มีช่องทางการติดต่อ - ฝ่ายปกครอง
และการรับฟังความคิดเห็นทั้ง และการรับฟังความคิดเห็นทั้ง
ทางสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อ
ทางสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อ

เกี่ยวกับการดาเนินงาน/การ
ให้บริการ
- คะแนนเฉลี่ย 80.00
คะแนน

- ผู้มาติดต่อราชการบางส่วนไม่ทราบว่ามีช่องทาง
การติดต่อและการแสดงความคิดเห็น และ
ช่องทางการติดต่อ หรือแสดงความคิดเห็นมีน้อย
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องจัดให้มีช่องทางการติดต่อและการแสดง
ความคิดเห็น
- E9 หน่วยงานมีการชี้แจง
จุดอ่อน
และตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวล - ผู้มาติดต่อราชการบางส่วนเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตอบ
สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงาน คาถามไม่ชัดเจน กากวม
ได้อย่างชัดเจน
แนวทางปฏิบัติ
- คะแนนเฉลี่ย 57.48
- ต้องกาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชี้แจง
คะแนน
และตอบคาถามแก่ผู้ติดต่อราชการอย่างชัดเจน
เพื่อมิให้เกิดข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงาน

สังคมออนไลน์ และเว็บไซต์
สานักงานเขต

สังคมออนไลน์ และเว็บไซต์
สานักงานเขต

- ทุกหน่วยงานต้องกาชับ
เจ้าหน้าที่ให้ชี้แจงและตอบ
คาถามแก่ผู้ราชการอย่าง
ชัดเจน เพื่อมิให้เกิดข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงาน

- เวียนแจ้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานของศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด ให้
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม

- ฝ่ายปกครอง

- E10 มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของ
สานักงานเขต
- คะแนนเฉลี่ย 89.00
คะแนน

- จัดให้มีช่องทางการติดต่อ
และร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคม
ออนไลน์ และเว็บไซต์
สานักงานเขต

- จัดให้มีช่องทางการติดต่อ
และร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคม
ออนไลน์ และเว็บไซต์
สานักงานเขต

- ฝ่ายปกครอง

จุดอ่อน
- ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนเรื่องทุจริต มีไม่พอ
และไม่ได้ส่งถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาโดยตรง
แนวทางปฏิบัติ
- ผู้มาติดต่อราชการต้องมีช่องทางการติดต่อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
สานักงานเขต

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการ
ทางาน
- คะแนนเฉลี่ย 58.75 คะแนน
- E11 เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการให้ดีขึ้น
- คะแนนเฉลี่ย 65.95 คะแนน

จุดอ่อน
- ผู้มาติดต่อราชการเห็นว่าเจ้าหน้าที่บางราย ไม่มี
การบริการที่ดีเพียงพอ
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องมีการปรับปรุงระบบการทางาน รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้มีความ
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- หน่วยงานต้องปรับปรุงระบบ
การทางาน โดยกาหนด
แนวทางหรือหลักเกณฑ์
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ดียิ่งขึ้น
และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงาน เพื่อให้มีความ
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- จัดทาโครงการให้บริการ
- ฝ่ายปกครอง
แบบมีส่วนร่วมกรณีการทา
ฝ่ายทะเบียน
เอกสารรับรองทางราชการ
และให้บริการจองคิวล่วงหน้า
ผ่านระบบ Bma Q

- E12 หน่วยงานมีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนินงานหรือการให้
บริการดีขึ้น
- คะแนนเฉลี่ย 54.06 คะแนน

จุดอ่อน
- ไม่มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนินงานให้เป็นปัจจุบัน
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
หรือการให้บริการให้ดีขึ้น โดยอาจนาเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเป็นที่
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

- ให้หน่วยงานที่รับบริการ
ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนินงาน/การให้บริการให้ดี
ขึ้น โดยอาจนาเทคโนโลยีมาใช้
เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว

- จัดทาโครงการให้บริการ
- ฝ่ายปกครอง
และจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ ฝ่ายทะเบียน
Bma Q เพื่อลดความเสี่ยง
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019

- E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปรับปรุงพัฒนา การ
ดาเนินงานหรือการให้บริการ
ของหน่วยงานดีขึ้น
- คะแนนเฉลี่ย 57.47 คะแนน

จุดอ่อน
- ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ได้เข้ามาให้
ข้อเสนอแนะ และมีส่วนในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานหรือ การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น
- E15 สานักงานเขตมีการ
จุดอ่อน
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการ - ผู้มาติดต่อราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็น
ให้บริการของหน่วยงานมีความ การดาเนินงานของสานักงานเขต ไม่มีการ
โปร่งใสมากขึ้น
ปรับปรุงการดาเนินการให้มีความโปร่งใสมา
- คะแนนเฉลี่ย 62.23 คะแนน เพียงพอ
แนวทางปฏิบัติ
- ต้องปรับปรุงการดาเนินการของหน่วยงานให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

- หน่วยงานต้องมีช่องทางรับ
ฟังความคิดเห็นให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามาให้ข้อเสนอแนะ
และปรับปรุง การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น

มีการจัดทากล่องรับความ
คิดเห็นของผู้รับบริการผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์ และ
เว็บไซต์ของสานักงานเขต

- ฝ่ายปกครอง

- ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
บุคคลภายนอกรับรู้ และ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้
โปร่งใสมายิ่งขึ้น

- ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
บุคคลภายนอกรับรู้ และ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้
โปร่งใสมายิ่งขึ้น

- ทุกฝ่าย

