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คํานํา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในการประชุ มเมื่ อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ซึ่ งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้จัดทําขึ้นเพื่ อให้ สอดคล้องกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบั บที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี รวมทั้งการรับ ฟั งความคิ ดเห็ นจากผู้บริหารองค์กรอิ สระ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้ บริหารและผู้ป ฏิ บัติ
ในภาครั ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมเพื่ อ กํ า หนดยุ ท ธศาสตร์ที่ ส ามารถยกระดั บ การป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตได้อย่างเป็ นรูปธรรม มีกลไกการบูรณาการการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ส่งผลให้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยลดลง และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การ
ปฏิบัติโดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
สํา นัก งานเขตคลองเตย ได้ จั ดทํ าแผนปฏิบั ติก ารป้ องกัน การทุ จริตประจํ าปี พ.ศ. 2563 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อเป็นการแสดงเจตจํานง
ของผู้บริหารสํานักงานเขตคลองเตยในการต่อต้านการทุจริตและเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเขตคลองเตยให้มีระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริต
ตลอดจนเสริมสร้างค่านิยมในเรื่องของคุณ ธรรม จริยธรรม ความมีวินัยให้แก่ข้า ราชการ และบุคลากรของ
สํานักงานเขตคลองเตย

สํานักงานเขตคลองเตย
ตุลาคม 2562
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ส่วนที่ 1 บทนํา
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
เป้าหมาย
ประโยชน์ของการจัดทําแผน
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
และจํานวนงบประมาณที่ดําเนินการแยกตาม 4 มิติ

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ
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บทนํา
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตของสํานักงานเขตคลองเตย
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งในการเกิ ด การทุ จ ริ ต ของสํ า นั ก งานเขตคลองเตย ยึ ด ตามแนวทางของ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของกรุงเทพมหานคร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) โดยได้ใช้หลักการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมด้วยการใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการ
ป้องกั น และปราบปรามการทุ จริต ประกอบด้ ว ยการวิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายในและสภาพแวดล้ อ ม
ภายนอก โดยวิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรค
(Threat) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1.1.1 สภาพแวดล้ อ มภายในที่ เป็ น “จุ ด แข็ ง (Strength)” ของการป้ องกั น การทุ จ ริ ต ของ
สํานักงานเขตคลองเตย ดังนี้
1) ด้านโครงสร้างองค์กร (Structure) ลักษณะโครงสร้างของสํานักงานเขตคลองเตย มี
ความสอดคล้องกับภารกิจและอํานาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ช่วยให้การดําเนินงานมีความชัดเจน ส่งผลดี
ต่อการป้องกันการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับหน่วยงานมากขึ้น
2) ด้ า นรู ปแบบ (Style) ผู้ บ ริหารสํ านั กงานเขตคลองเตยมี นโยบาย มาตรการ กํ า กั บ
ติดตาม และให้ความสําคัญในเรื่องการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
3) ด้านระบบ (System) สํานักงานเขตคลองเตยมีช่องทางหลากหลายเพื่อให้ประชาชน
สามารถร้องเรียนปัญหาการทุจริต ได้แก่ ทางโทรศัพ์ ทางไปรษณีย์ สายด่วน 1555 เว็บไซต์ของสํานักงานเขต
คลองเตย สื่อสังคมออนไลน์ ฯ
4) ด้านค่านิยม (Shared Value) บุคลากรมีค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สําคัญต่อการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต
1.1.2 สภาพแวดล้ อ มภายในที่ เป็ น “จุ ด อ่ อ น (Weakness) ของการป้ องกั น การทุ จ ริ ต ของ
สํานักงานเขตคลองเตย ดังนี้
1) ด้ านยุ ท ธศาสตร์ (Strategy) การกํา หนดยุ ทธศาสตร์ในเรื่องการป้ องกั น การทุจ ริต
ยังไม่ชัดเจนส่งผลให้ภารกิจด้านการป้องกันการทุจริตไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควร
2) ด้านรูปแบบ (Style) มีลักษณะการทํางานที่ซ้ําซ้อนและยังไม่มีความเท่าทันต่อการ
ทุจริตที่มีพลวัต และซับซ้อน
3) ด้านระบบ (System) ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการดําเนินการ
ทางวินัยต่อผู้กระทําผิดล่าช้า ทําให้ผู้กระทําผิดไม่มีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ ตลอดจนระบบการทํางานใน
บางภารกิจมีช่องว่างที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต
4) ด้านบุคลากร (Staff) บุคลากรปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับภารกิจ ขาดความพร้อมใน
การรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต การสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานยังไม่ดีเท่าที่ควร และยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
เท่าที่ควร ตลอดจนมีปัญหาภาระหนี้สินจํานวนมาก ทําให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต
5) ด้ า นทั ก ษะ (Skill) บุ ค ลากรขาดองค์ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในรู ป แบบการทุ จ ริ ต ที่
เปลี่ยนแปลงไปและมีวัฒนธรรมการทํางานที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา

2
6) ด้านค่านิยม (Shared Value) ลักษณะการทํางานยังเป็นรูปแบบเชิงรับมากกว่าเชิงรุก
ทําให้ไม่สามารถตามทันสถานการณ์ทุจริตที่มีความเป็นพลวัตได้อย่างทันท่วงที
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
1.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น “โอกาส (Opportunity)” ของการป้องกันการทุจริตของ
สํานักงานเขตคลองเตย ดังนี้
1) การเมื อ ง (Political) รั ฐ บาลให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการ
ทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วยการกําหนดเป็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของสํานักงาน
เขตคลองเตยให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการป้องกันการทุจริต
2) เศรษฐกิ จ (Economic) การเข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) และระบบ
เศรษฐกิจไทยที่เข้าสู่สากลมากขึ้น ส่งผลให้สํานักงานเขตคลองเตยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการดําเนินงานดังกล่าว
3) กฎหมาย (Legal) มีระเบียบ กฎหมายในการดําเนินงานของภาครัฐภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และหลักคุณธรรม จริยธรรม
4) สั งคม (Social) การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ภ าคี เครือข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นในสั งคมเห็ น
ความสําคัญของการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
5) เทคโนโลยี (Technology) ระบบเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสําคัญในการเผยแพร่องค์
ความรู้และการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร กํากับ
ติดตาม
1.2.2 สภาพแวดล้ อมภายนอกที่ เป็ น “อุ ป สรรค (Threats) ของการป้ องกั นการทุ จ ริ ตของ
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1) เศรษฐกิจ (Economic) สภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนตลอดจนค่าครองชีพที่สูงขึ้น
มีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
2) สังคม (Social) สังคมไทยมีความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
และประชาชนยังเห็ นประโยชน์ ส่วนตนมากกว่า ประโยชน์ ส่ วนรวม และบางส่วนยั งสมยอมและเข้ าร่วมใน
กระบวนการทุจริต
3) กฎหมาย (Legal) กระบวนการทางกฎหมายมีขั้นตอนซ้ําซ้อนส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการดําเนินคดี และขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายบางรายยัง
ขาดความเข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อบัญญัติของกฎหมาย
2. หลักการและเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นปัญหาสําคัญ ประการหนึ่ง
ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศเป็นอย่าง
มาก โดยกระบวนการของปัญหาทุจริตเกิดจากนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ บุคลากร ซึ่งมีพฤติกรรมในเชิง
ทุจริตคอร์รัปชั่นในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการเอื้อประโยชน์ (Trading
Influence) สร้างความเสียหายแก่ราชการในแต่ละครั้งเป็นจํานวนมาก จากสรุปผลการสอบสวนและศึกษา
เรื่องการทุจริตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภา ได้
แบ่งกรณีการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ การทุจริตในการจัดซื้อ
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จัด จ้า ง การทุ จ ริต ในการสั มปทาน การทุจริต โดยการทํ าลายระบบตรวจสอบอํ านาจรั ฐและการทุ จริต เชิ ง
นโยบาย
สาเหตุของการทุจริต
1) ปัญหาระบบอุปถัมภ์และค่านิยมในทางที่ผิด เช่น ติดสินบน ยกย่องคนร่ํารวยและมีอํานาจ
โดยมิชอบ ระบบพวกพ้องในวงราชการ การเมืองไม่เป็นประชาธิปไตย การซื้อเสียงเลือกตั้ง
การใช้ผลประโยชน์อิทธิพลครอบงําประชาชน
2) ปัญหาโครงสร้างของราชการที่ซับซ้อน ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ยาก
3) ปัญหาระบบการทํางานไม่รัดกุม มีช่องว่างให้เกิดการทุจริต
4) ระบบการตรวจสอบทุจริตของภาครัฐล่าช้า ไม่ทั่วถึงและละเลยในบางกรณี
5) ปัญหาบุคคลไม่ซื่อสัตย์
6) ภาคประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริต ติดสินบนราชการ สมยอมและเข้าร่วมในกระบวนการทุจริต
จากสภาพปัญหาการทุจริตดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อข้าราชการและนักการเมือง
ในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริตในการบริหารงาน รัฐบาลจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยฉบับปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-๒๕64) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” มุ่งให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้ น เพื่อให้องค์กรมีก ารขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้ เกิ ดผลเป็ นรูปธรรม
สอดคล้องตามยุ ท ธศาสตร์ว่า ด้ ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
กรุงเทพมหานครจึงได้จั ดทํ าแผนปฏิบัติ การป้ องกัน การทุจ ริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ซึ่งสํานักงานเขตคลองเตย ได้ยึดตามแนวทางของแผนแม่บทข้างต้น ประกอบด้วย 4 มิติ
ดังนี้
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด กรุ งเทพมหานครใช้ แ ผนปฏิบั ติก ารป้ องกัน การทุ จ ริ ต เป็ น กรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานผ่านโครงการ/กิจกรรมและมาตรการที่กําหนดให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ผลักดันให้การดําเนินงาน
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ด้ า นป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ของกรุ ง เทพมหานครเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ตลอดจนเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์อันดีต่อสายตาประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน
3.1 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสํานักงานเขตคลองเตย
3.2 เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
3.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสํานักงานเขตคลองเตยแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม
3.4 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัติราชการ
3.5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสํานักงานเขตคลองเตยปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3.6 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต
ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริต
4. เป้าหมาย
4.1 ข้าราชการและบุคลากรของสํานักงานเขตคลองเตยมีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรม ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิชอบ
4.2 สํา นั ก งานเขตคลองเตยมี ระบบการปฏิ บั ติ งานที่ ส ามารถป้ องกั น ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และบุคลากร และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างรวดเร็วโปร่งใส
4.3 มีแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพซึ่งสนับสนุนกลไก มาตรการในการตรวจสอบและติดตาม
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตคลองเตย และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน
5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน
5.1 สํานักงานเขตคลองเตยสามารถบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
5.2 ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงานเขตคลองเตยมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานโดยยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลักด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
5.3 มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริต
5.4 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตคลองเตยในการ
เฝ้าระวังการทุจริตของข้าราชการ และบุคลากร
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มิติ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่ายประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตคลองเตย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.1.1 (1) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

1.1.2 (1) มาตรการ/โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
ลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

1.1.3 (1) โครงการ/กิจกรรมอบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทําที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

1.2.1 (2) โครงการสร้างข้าราชการใสสะอาด

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

1.2.2 (3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของ
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายรายได้

ไม่ใช้งบประมาณ

1.2.3 (1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้

ฝ่ายพัฒฯ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี
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มิติ
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตคลองเตย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1.2.3 (2) โครงการค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์ส่งเสริมการ
บริหารเงินออมครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ฝ่ายพัฒฯ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

1.2.3 (3) โครงการหญิง - ชาย ใจกล้าเผชิญหน้า เผชิญหนี้

ฝ่ายพัฒฯ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ฝ่ายการศึกษา

ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ฝ่ายพัฒฯ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ฝ่ายการศึกษา

ไม่ใช้งบประมาณ

1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและ
1.3.1 (1) กิจกรรมโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)
เยาวชน
1.3.1 (2) โครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด
1.3.1 (3) โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
1.3.2 (1) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตคลองเตย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2

มิติ
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
2.1 การแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
2.1. กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านทุจริตของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 (1) มาตราการสร้างความโปร่งใสในการปฎิบัติราชการ
ของหน่วยงาน

ฝายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

2.2.2 (1) มาตราการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ฝายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

2.2.3 (1) โครงการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
(Bangkok Fast &Clear:BFC)

ฝ่ายทะเบียน

ไม่ใช้งบประมาณ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตคลองเตย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติ
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ
2.3 มาตราการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ 2.3.1 (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล / ขั้นตอนและระยะ
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง เวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการให้ประชาชนทราบ
ที่ดี
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฎิบัติราชการ
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการ 2.4.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลัก
ดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ เศรษฐกิจพอเพียง
2.5 มาตราการจัดการในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

2.5.3 (1) มาตราการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 2
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ทุกฝ่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายพัฒฯ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ
.
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มิติ
มิตที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและการ
ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตคลองเตย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

ส่วนที่ 2
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

3.1.1 (1) ดําเนินงานตามแผนปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของกรุงเทพมหานคร
(พ.ศ. 2559 - 2562)

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.1.2 (1) มาตราการการประกาศเผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูล
การจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.1.3 (1) กิจกรรมการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.2.1 (2) กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายพัฒฯ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี

3.2.1 3) กิจกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตคลองเตย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติ
มิตที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและการ
3.2.1 (4) มาตราการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3.2.2 (1) กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

ส่วนที่ 2
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.2.2 (2) กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบเรื่องราว
ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.2.2 (3) กิจกรรมการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทาง
เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

ทุกฝ่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

3.2.3 (1) กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานผลการ
ดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ
3.2.3 (2) มาตราการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตคลองเตย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติ
มิตที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหาร 3.3.1 (1) กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของหน่วยงาน
3.3.2 (1) กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ร่วมในการจัดหาพัสดุ ผ่านช่องทาง website ของหน่วยงาน
จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมการจัดหา
พัสดุของหน่วยงานในขั้นตอนการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน
เพื่อรับฟังคําวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากสาธารณชนโดยเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซค์หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก

ส่วนที่ 2
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจําปี พ.ศ. 2563
สํานักงานเขตคลองเตย
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

มิติ
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจตามมิติ
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุม 4.1.1 (2) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ
ตามช่องทางที่สามารถดําเนินการได้

4.2.3 (1) กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบกํากับดูแลการจัดหาพัสดุ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
บรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

4.4.1 (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น

ส่วนที่ 2
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ายการคลัง

ไม่ใช้งบประมาณ

ทุกฝ่าย

ไม่ใช้งบประมาณ

ฝ่ายปกครอง

ไม่ใช้งบประมาณ
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ส่วนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 1.1.1)
ลาดับที่ 1/7
1. ชื่อโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2. หลักการและเหตุผล
บุ ค ลากรหรื อ ทรั พ ยากรบุ ค คลในองค์ ก รเป็ น รากฐานส าคั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาและการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสาเร็จทั้งทางด้านคุณภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสาเร็จ มี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทาหน้ าที่ใดๆแล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์ กรด้อย
ความสามรถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ ที่จาเป็ นในการทางานย่อมทาให้ องค์กรนั้นๆด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสารารถ มีทักษะและประสบการณ์
การทางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ เป็ น ตัว ชี้น าทางในการปฏิบั ติงานตามตาแหน่ง หน้าที่ และบทบาทแห่ งตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้ าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานักที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจทางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อ
เพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนาพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีความโปร่งใส มีการป้องกันการทุจริต และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล
สานักงานเขตคลองเตย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
เพื่อเป็นการส่ งเสริมและสนับสนุน ให้ บุคลากรภายใน ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างรวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บั ติงานให้ ห่ างไกลจากการทุ จ ริต และการดาเนิน ชี วิตประจาวัน ได้อย่างปกติสุ ข รู้จักความพอดี ความ
พอเพีย ง ปฏิบั ติตามระเบี ยบกฎหมายและข้ อบั งคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิช าชีพต่อตนเอง ต่อการ
ทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้บุคลากรสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทางาน ต่อ
เพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผ้าบังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรของสานักงานเขตคลองเตย
4. เป้าหมาย
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ผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานเขตคลองเตย
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตคลองเตย
6. วิธีการดาเนินงาน
4.1 ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)
4.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนงานตามโครงการฯ
4.3 จัดทารายละเอียดโครงการฯกาหนดการและหลักสูตรการอบรมฯ
4.4 เสนอรายละเอียดโครงการ
4.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ
4.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตคลองเตย
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การดาเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง
10.3 ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจต
คติต่อองค์กรต่อการทางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี
--------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 1.1.2)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อมาตรการ “ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่ ก รุ ง เทพมหานครได้ ป ระกาศใช้ ป ระมวลจริ ย ธรรมขอ งข้ า ราชการและลู ก จ้ า งของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 โดยกาหนดกลไกและระบบบังคับใช้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริย ธรรมดังกล่ าว ให้ ถือว่าเป็ น การกระทาผิ ดทางวินัย ซึ่งมีการกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงของการกระทา โดยข้าราชการและลู กจ้างของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ที่ระบุไว้ในประมวล
จริยธรรมฯ นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือ น กรณี เรี่ย ไรและกรณี การให้ ห รือ รับ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่ นใด โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อก าหนดให้
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ น.ร. 1013.7/ว
11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง สานักเขตวังทองหลาง ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกล่าวมาปรับใช้
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง านและเป็ น เชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจของปร ะชาชน
กรุงเทพมหานครจึงได้มีมาตรการ “ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยประมวล
จริ ย ธรรมของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 25 52 ” ขึ้ น เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ไม่ กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องข้ า ราชการและบุ ค ลากร ที่ ส ร้ างความโปร่ งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอทั้งในระดับ องค์กรและระดับ
บุ ค คลและเป็ น เครื่อ งมือ การตรวจสอบการทางานด้ านต่างๆ ให้ การดาเนิน งานเป็น ไปตามหลั กคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
3.3 เพื่ อท าให้ เกิ ด รู ป ธรรมแบบองค์ก รอั น เป็ น ที่ ยอมรับ เพิ่ ม ความน่ าเชื่ อถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
3.4 เพื่อให้ เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการ บุคลากรในทุกระดับสร้างระบบความ
รับผิดชอบของข้าราชการและบุคลากรต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
3.5 เพื่อป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นค่านิยม
สาหรับองค์กร ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อื่นๆ
6.2 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเป็นการทั่วไป
แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. มีการประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครทราบ
2. ข้าราชการและบุคลากร ไม่มีข้อร้องเรียนหรือ กระทาผิดที่ขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
และลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร
-------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 1.1.3)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม : อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้เกีย่ วกับการกระทาทุจริตประพฤติมิชอบและการกระทาที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรเพื่อ
สร้างจิตสานึกและเป็นเครื่องกากับความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งพึงต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและ
บุคลากรได้นาหลักการและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการมาใช้ยึดถือปฏิบัติ
รวมทั้งต้องจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสานึกทัศนคติ และ
ปรับพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภายหน้า
กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอบรมหรือการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
กระท าทุ จ ริ ตประพฤติมิ ช อบและการกระท าที่ เป็ นผลประโยชน์ ทับ ซ้อน จึ งได้ กาหนดให้ ห น่ วยงานสั งกั ด
กรุงเทพมหานครจัดโครงการอบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้ในหัวข้อการกระทาทุจริตประพฤติมิชอบและการ
กระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อนาความรูม้ าปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาทุจริตประพฤติมิ
ชอบและการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้
3.2 เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ศั ก ยภาพปราศจากการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และการหวั ง
ผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3.3 เพื่อสร้างจิตสานึกของข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้ทัศนคติที่ยึดมั่นใน
การปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริตไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
4. เป้าหมาย
ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดอบรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการกระทาทุจริตประพฤติมิชอบ
และการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีเนื้อหาดังนี้
6.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
6.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.1.3 ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ป.ป.ช มาตรา 100 และมาตรา 103
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6.2 ให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการจั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดทาเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเผยแพร่
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
6.4 ให้ บุ ค ลากรทดสอบความรู้ค วามเข้ าใจกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103 ใน
แอพพลิ เคชั่ น ที่ สานั กงาน ป.ป.ช. ได้จั ดทาขึ้นเพื่อเป็น เครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อป้าองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
6.5 ประเมินผล และสรุปรายงานผลให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ
6.6 รายงานผลการดาเนินการของการดาเนินการของการจัดกิจกรรมให้สานักงาน ก.ก. ทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นการกระทาทุจริตประพฤติมิชอบ
และการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
--------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 1.2.1)
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการการสร้างราชการใสสะอาด
2. หลักการและเหตุผล
หน่ ว ยงานของกรุ งเทพมหานครได้ มี ก ารจั ด ท าศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ร าชการใสสะอาด ซึ่ งถื อ เป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสานึกและกระตุ้นเตือนให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครปฏิบัติงานด้วยความ
สร้างสรรค์ มีมาตรฐาน และมีวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ระบบระเบียบ พร้อมกับปรับกระบวนการทางานและวิธีการทางานให้มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน และ
สังคมเป็น หลั ก พร้อมทั้งมีการพัฒ นากลไกและเครือข่ายการร่วมมือจากทุกภาคส่ วนทั้งจากหน่วยงานเอง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในด้านการตรวจสอบโดยดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดพฤติกรรม
ในเชิง ทุจ ริต และประพฤติมิช อบในกระบวนการทางานให้มีค วามยุติธ รรม ไม่แ บ่ ง แยก มีค วามโปร่ง ใส
และสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลกับประชาชนผู้มารับบริการสูงสุด
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่องสามารถ
บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ คื อ เกิด ประโยชน์ ต่อ ประชาชนและสั งคมอย่ างมีป ระสิ ท ธิผ ล กรุงเท พมหานครจึงได้
กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทาโครงการสร้างราชการใสสะอาด
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือ่ สร้างความใสสะอาดของจิตสานึกและวัฒนธรรมการทางานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
3.2 เพื่อสร้างความใสสะอาดของกระบวนการทางานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
3.3 เพื่อสร้างความใสสะอาดด้านระบบการทางานให้มีความโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้
3.4 เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบ หรือแก้ไขเรื่องทุจริตอย่างจริงจังเมื่อมีข้อมูลในการ
ทุจริตอันมีสาเหตุมาจากพฤติการณ์อันมิชอบของเจ้าหน้าที่
4. เป้าหมาย
ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาแผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมต่างๆ เกีย่ วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างราชการใสสะอาด
6.2 จัดทาแผนภูมิขั้นตอน และระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ทาการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
6.3 จั ดศูน ย์บ ริการข้อมูลข่าวสารของราชการที่สาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบกระบวนการทางานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม
6.4 ประชาสั ม พั น ธ์ รณรงค์ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในเรื่ อ งการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบให้กับประชาชนในพืน้ ที่
6.5 ติดตามและประเมินสถานการณ์ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน
6.6 รายงานและนาเสนอผลการดาเนินการของศูนย์ปฏิบัติราชการใสสะอาดของหน่วยงาน
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครทราบ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (งบประมาณประจาปี 2561- 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการสร้างราชการใสสะอาดของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 1.2.2)
ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร
2. หลักการและเหตุผล
กรุ งเทพมหานครเป็ น องค์กรบริห ารราชการส่ วนท้องถิ่นในรูป แบบพิ เศษมีอานาจในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีป้าย ได้เอง และค่าภาษีที่จัดเก็บได้ทั้งหมด ตกเป็น
รายได้ของกรุงเทพมหานครโดยตรง เพื่อนาไปพัฒนาท้องถิ่ น อันเป็นประโยชน์ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในส่วน
ท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในการปฏิ บั ติ งานด้ านการจั ด เก็ บ ภาษี มี ปั ญ หาอุ ป สรรคในหลายๆ ด้ าน เช่ น ด้ า นตั ว
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเอง ด้านบุคลากรผู้มีห น้าที่จัดเก็บ และด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บ เป็นต้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนที่สาคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากผู้มีหน้าที่เสียภาษียังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เกี่ยวกับการเสียภาษี และยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประเภทต่าง ๆ ทาให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหลีกเลี่ยง
การยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประเภทต่าง ๆ ฉะนั้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสิทธิและ
หน้าที่ของตนเอง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ และภาษี
ป้าย จึงได้จัดทาโครงการการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสารวจโรงเรือนรายใหม่ ป้ายรายใหม่ ภาษีบารุงท้องที่รายใหม่และจัดทาทะเบียน
ที่พิกัดภาษีให้เป็นปัจจุบัน
3.2 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในเร่งรัด/ติดตามการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีปา้ ย ให้ทั่วถึง ถูกต้อง เป็นธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
3.3 เพื่อขยายฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาปีป้าย ภาษีบารุงท้องที่
3.4 สารวจข้อมูลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์เพื่อเตือนให้ยื่น
แบบ โดยค้นหาข้อมูลจากกรมที่ดิน เพื่อเพิ่มยอดการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
3.5 ประชาสัมพันธ์แนวทางการชาระภาษีให้กับประชาชนได้รับทราบ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ ภาษีป้าย เป็นไปตามประมาณการ
ที่ตั้งไว้และครอบคลุมครบถ้วน
5. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 การประชุมชี้แจง มอบหมายภาระหน้าที่
6.2 การจัดทาแผ่นพับ ใบประกาศ และหนังสือแจ้งเตือน
6.3 เจ้าหน้าที่ประจาแขวงที่รับผิดชอบ ออกสารวจตามพื้นที่
6.4 เจ้าหน้าที่ประจาแขวงกรณีภาษีบารุงท้องที่ ตรวจสอบข้อมูลเจ้าของที่ดิน เปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ จากกรมที่ดิน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายรายได้ สานักงานเขต
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 สามารถจัดทาทะเบียนผู้เสียภาษีมีความสมบูรณ์ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้นและ
สามารถติดตาม เร่งรัดตรวจสอบได้
10.2 ทาให้จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและกรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 1.2.3)
ลาดับที่ 1
1.ชื่ อ โครงการ/กิ จ กรรม/มาตรการ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้
2. หลั ก การและเหตุ ผ ล
ในภาวะสังคมปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกาลั งมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยส่วนรวม ซึ่งจาเป็นต้องมี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ คือ มีความรู้มีความสามารถ
ความชานายในการทางาน ตลอดจนมีวิจารณญาณในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนให้สามารถนาความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพนาไปประกอบเป็น
อาชีพเสริม หรืออาชีพหลักเพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัวได้
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจ
3.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน และนาไปประกอบอาชีพหลัก
หรือเป็นอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มพูนรายได้
3.3 เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชนให้ดีขึ้น
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น – ระยะยาว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต
5. พื้นที่ดาเนินการ
พื้นทีใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร
6. วิ ธี ดาเนิ น การ
อบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับประชาชนผู้สนใจ
7. ระยะเวลาการดาเนิ น การ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)
8. งบประมาณดาเนิ น การ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
9.หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขต
10 ตั ว ชี้ วั ด /ผลลั พ ธ์
ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้จริง
--------------------------
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ การดาเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดาริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทาง
การดารงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติ
ของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้น้อมนาแนวพระราชดาริดังกล่าวมา
กาหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัว
และเติบโตได้ และได้กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้น เพื่อทาหน้าที่
ให้คาแนะนาประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเองหรือครอบครัว ส่งเสริมวินัยในการออม
แนะนาช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออม ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นทีเ่ ขต สามารถได้รับความรู้
ข้อมูลข่าวสารและช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินทุกประเภทได้อย่างสะดวก
3.2เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขต สามารถบริหารเงินออม
มีวินัยในการออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนาไปลงทุน
ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สานักงานเขตในการให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่
เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขต ในการบริหารจัดการเงินรายได้ของตนเองและครอบครัว
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์/เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออม
ครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขต
5. พื้นที่ดาเนินการ ณ สถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่เขต
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
6.3 วางแผนการดาเนินงาน จัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
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8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายข่ายประจาปี
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขต
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้และตระหนักถึงความสาคัญในการวางแผน
การเงินการบริหารเงินของตนเองและครอบครัว เกิดความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทางการเงินเพื่อนาไปใช้วางแผนการดาเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว
-------------------------------
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ หญิง - ชาย ใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหนี้
2. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ
จากปั ญ หาหนี้ สิ น ที่ เพิ่ มสู งขึ้ นเรื่ อย ๆ นั้ น ถึ งแม้ จะเป็ นปั ญ หาระดั บครั วเรื อนแต่ ในที่ สุ ด
ก็จะส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ กล่ าวคือ หากครัวเรือนสะสมหนี้เพิ่ มอยู่ในระดับที่
สูงแต่ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนลดลงจะส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพต่าลง ทาให้ประสบ
ปัญหาทางด้านการเงิน ขาดสภาพคล่อง รายได้ไม่พอรายจ่าย ไม่มีการวางแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
กรุ งเทพมหานครจึ งได้ จั ดท าโครงการหญิ ง - ชาย ใจกล้ า เผชิ ญ หน้ า เผชิ ญ หนี้ เพื่ อ ให้
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง แก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินและมีแนวทางการ
ดาเนินชิวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขต ได้เห็นถึงความสาคัญ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
วางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการรายได้ และการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
6.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
6.3 วางแผนการดาเนินงาน จัดทาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ และรายงานผลการดาเนินงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขต
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 ประชาชนในเขตพื้น ที่ได้รับ ความรู้เรื่องการวางแผนด้านการเงิน การแก้ ไขปัญ หา
หนี้สินและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ด้วยตนเองในระดับหนึ่ง
10.2 ทาให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีปัญหาหนี้สินอย่างแท้จริง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 1.3.1)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรมโรงเรียนสีขาว (หลักสูตรโตไปไม่โกง)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาสาคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยหลายด้าน ที่สาคัญ
ที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงเจตคติ ของคนในสังคม ไปสู่การยอมรับการคอร์รัปชั่น นิยมยกย่ อง ความร่ารวย
และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คานึงถึงส่วนรวม ซึ่งนับว่าเป็นค่านิยมที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทย
และทาให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเด็ก
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนทั้งจากการทากิจกรรมระดับชั้นเรียน กิจกรรมระดับโรงเรียน การอบรม
สั่งสอนของครู ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ฯลฯ เป็นการวางรากฐานทางจริย ธรรมในมิติต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและเป็นแรงผลักดันให้รู้จักต่อต้านและกล้าต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก การหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนของชาติมีคุณภาพมีคุณธรรม
และเจตคติในการดาเนิน ชีวิตที่ถูกต้องตั้งแต่ยังเด็ก จะเป็นการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทยในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน
สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดาเนินโครงการโรงเรียนสี ขาว (Anti – Corruption) มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านการส่งเสริมคุณธรรมอย่างกว้างขวาง การ
พัฒ นารูปแบบการจัดกิจกรรมของหลั กสูตร “โตไปไม่โกง” ที่หลากหลาย จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความเข้า ใจในการจัดกิจกรรม จะทาให้การดาเนินการโครงการโรงเรียนสีขาว
(Anti – Corruption) เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ ข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครของโรงเรียนในสังกัด
กรุ งเทพมหานครได้ อ อกเบบกิ จ กรรมหรือ โครงการที่ ส่ งเสริม คุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ 5 ประการของ
หลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นในสั งกั ด กรุ งเทพมหานคร มี รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการที่ ส่ งเสริ ม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
3. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เป้าหมาย
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 437 โรงเรียน มีรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”ที่หลากหลาย
ผลผลิต
1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ
ตามหลักสูตร เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม
5. พื้นที่ดาเนินการ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จานวน 437 โรงเรียน
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6. วิธีดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์ทุกโรงเรียน ออกแบบและดาเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 5 ประการของหลักสูตร “โตไปไม่โกง”
2. โรงเรียนจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการส่งสานักการศึกษา
3. สานักการศึกษาจัดทารายงานสรุปผล
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายการศึกษา สานักงานเขต
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโตไปไม่โกง ได้แก่
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความเป็นธรรมทางสังคม และการเป็นอยู่
อย่างพอเพียง
---------------------------------------------------------------
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ

การฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด

2. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การ
ปฏิ บั ติ โดยก าหนดไว้ ในแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ๔ ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
งบประมาณตามแผนบูรณาการการป้ องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ เป็นต้นไปซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดการฝึกอบรมเพื่อทดลองหลักสู ตรบุคลาการ
ทางการลู กเสื อหลั กสู ตรลู กเสื อช่อสะอาดขึ้ นเพื่ อแก้ไขปั ญ หาการทุ จริตของประเทศตามยุท ธศาสตร์ช าติ ฯ
เป็นการสร้างกลไกของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรอิสระและภาคประชา
สังคมกับการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบความโปร่งใส และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติฯ และบุคลากรทางการลูกเสือสัง กัดกรุงเทพมหานคร กองพัฒนา
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สานักการศึกษา โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นาลูกเสือและยุวกาชาด จึงจัดให้มีการ
ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี และสานักงาน ป.ป.ช.ดังกล่าว
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความความเข้าใจหลักการของ ป.ป.ช. และสามารถเผยแพร่
กิจการของ ป.ป.ช. และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. ได้
3.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถนาคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปสร้างพลเมืองดี
เพือ่ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างพลเมืองดีด้วยกระบวนการของลูกเสือ ความสามารถใน
การนาวินัยของลูกเสือไปใช้กับการสร้างพลเมืองดีของชาติ
3.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการตั้งกองลูกเสือ สามารถตั้งลูกเสือช่อสะอาด
ในสถานศึกษา และสามารถสร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาด
3.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเรียนรู้หลักการเขียนโครงการรณรงค์สร้างเครือข่ายลูกเสือช่อสะอาด
ในสถานศึกษา และจัดทาแผนกิจกรรมลูกเสือช่อสะอาดและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. เป้าหมายของโครงการ
จัดฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร๖ กลุ่มเขต ๆ ละ ๒๐ คนโดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น๑๘๐ คนดังนี้
เป้าหมายหลักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน ๑๒๐ คน
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๖๐ คน ดังนี้
๑. เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ ๑๒ คน (๖ คน/รุ่น)
๒. วิทยากรทั้งสิ้น ๔๘ คน(๒๔ คน/รุ่น)
- คณะวิทยากรผู้ให้การอบรม จานวน ๒๔ คน ประกอบด้วย
- ผู้อานวยการฝึกอบรม
๑ คน
-รองผู้อานวยการฝึกอบรม
๑ คน
-วิทยากรบรรยาย-แบ่งกลุ่ม
๑๐ คน
-วิทยากรประจาหมู่ (๖ หมู่)
๖ คน
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-วิทยากรสนับสนุน

๖ คน

5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.๑ ดาเนินการโดย กลุ่มงานพัฒนาผู้นาลูกเสือและยุวกาชาด กองพัฒนาข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร สานักการศึกษา และต้องได้รับความร่วมมือจากสานักงานเขต
6.๒ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ขอความร่วมมือสานักงานเขต
ประสานโรงเรียนเพื่อคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการอบรมกลุ่มเขตละ ๒๐ คน
๖ กลุ่มเขต รวมเป็น ๑๒๐ คน แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๙๐ คน
6.๓ การฝึกอบรมใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดใช้เทคนิคตามที่หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
กาหนดไว้ ได้แก่ การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย การแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมกลุ่ม จัดการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จาต้องพักประจาในค่ายตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม
6.๔ การฝึกอบรมแบ่งเป็นหมู่ รวม ๖ หมู่ ๆ ละ ๑๐ คน มีนายหมู่ รองนายหมู่ รับผิดชอบ
ภายในหมู่ของตนเอง และวิทยากรประจาหมู่ ๆ ละ ๑ คน คอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด การฝึกอบรมแต่ละ
วัน เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น.
6.๕ ติดตามผลและประเมินผลการดาเนินโครงการ จัดทารายงานเสนอผู้บริหาร กทม. และ
สพข. ตามแบบรายงานที่กาหนด
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
9. ผูร้ ับผิดชอบ
สานักการศึกษา โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้นาลูกเสือและยุวกาชาด และฝ่ายการศึกษา สานักงาน
เขต
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ ประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม ในการสังเกตพฤติกรรมสัมภาษณ์ พิจารณาจากผล
การ ปฏิบัติ งานทดสอบการฝึกสอน และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จะประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม
๑๐.๒ ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม
ระดับผลผลิต (Output) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับ
การฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาดร้อยละ ๑๐๐
ระดับผลลัพธ์ (Outcome) ร้อยละ ๘๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานครมีความรู้เรื่องการแก้ไขการทุจริตเพิ่มขึ้น และสามารถนาไปเผยแพร่ในสถานศึกษา/เครือข่าย
ลูกเสือช่อสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

----------------------------------
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อโครงการ : โครงการสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
2. หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครมีนโนบายส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒ นาเยาวชน โดยเยาวชน และเพื่อเยาวชน เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในการทากิจกรรมที่หลากหลาย
เสริมสร้างประสบการณ์และสร้างสรรค์การเรียนรู้สาหรับเยาวชน พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนสร้างวัฒนธรรมใน
การใช้ชีวิตในรูปแบบเมืองทีเ่ หมาะสม และสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในสังคม
กรุ งเทพมหานครโดยส านั กงานเขตได้จัดตั้งสภาเยาวชนเขตขึ้น เพื่อส่ งเสริมกระบวนการ
ในการสนั บ สนุ น ให้ เยาวชนได้ รู้ จั ก การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม สร้า งกิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ แ ละมี ส่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒ นาตนเอง ชุมชน และสังคม อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานครที่มุ่งส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสภาเยาวชนเขตในพื้นที่เขต
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของสภาเยาวชนเขต
3.๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเยาวชนเขต
3.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสภาเยาวชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดกิจกรรมสภาเยาวชนเขต ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกสภาเยาวชนเขต นักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่เขต
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ
6.3 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเยาวชน
6.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปและประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายจากงบประมาณประจาปี
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขต
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เยาวชนในพื้นที่เขตได้ใช้เวลาว่างในการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 1.3.2)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ โรงเรียนคุณธรรม
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อยกระดับสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ เป็นโรงเรียนคุณธรรม จึงได้นา
แนวคิดและหลั กการของโครงการกองทุ น การศึกษา มาจัดทาเป็นโครงการโรงเรียนคุณ ธรรมในสถานศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างจิตสานึกให้ครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู พั ฒ นาให้ครูใช้ปฏิสัมพันธ์และการ
สื่อสารเชิงบวก เพื่อให้เกิด เรียนรู้อย่างมีความสุข สอนให้ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม เสียสละ และมี
น้าใจกับเพื่อนและส่วนรวมจัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความรักความ
สามัคคีต่อตนเองและส่วนรวม
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อพัฒนาสถานศึกษากรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็ นบุคคลต้นแบบ มีคุณธรรม สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี
3.3 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างคน
ดีคู่สังคมเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใช้สื่อและกิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง
4. เป้าหมาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
5. พื้นที่ดาเนินการ
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 โรงเรียนนาร่องที่ได้รับการพัฒนาดาเนินการขยายผลไปยังสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
6.2 สถานศึกษาดาเนินกิจกรรม
6.3 มีการติดตามจากวิทยากรแกนนาและคณะทางานนิเทศติดตามผล
6.4 สรุปผลการดาเนินการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีงบประมาณ
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณดาเนินการ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศึกษา สานักงานเขต
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม
-------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 2.1)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว
3 ฉบับ (ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก พ.ศ. 2560 จนถึงปี 2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝ่ ายการเมื อ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิ ทั ก ษ์ รัก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ แ ละ
ประชาชนเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละเกี ย รติ ภู มิ ใ นด้ านความโปร่งใสทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับ
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564
ดังนั้น กรุงเทพมหานครได้ส่งเสริมให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครได้มีการแสดงเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการ
บริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
4.1 ประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตภายในหน่วยงาน
4.2 มีการประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
6.2 แจ้งประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชนทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 การบริหารราชการของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานได้
10.2 ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินงานของหน่วยงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 2.2.1 และ 2.2.2)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อมาตรการ การสร้างความโปร่งใสในปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
จากการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 ทาให้หน่วยงานราชการต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางานที่ถือปฏิบัติ
ตามคู่มือการปฏิบัติราชการ โดยการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการดาเนินการงานบริการประชาชนแต่ละ
ขั้น ตอน ให้ เกิดความกระชับ รวมทั้ งลดการใช้ดุล พิ นิจในการพิ จารณาอนุมั ติ อนุ ญ าต เพื่อให้ การบริห าร
ราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติราชการดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าว โดยให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทางาน มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ จึงจัดให้มมี าตรการสร้างความโปร่งใสในปฏิบัติราชการขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรการด้านความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงาน
3.4 เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มาตรการสร้างความโปร่งใสในปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายงานของแต่ละส่วนราชการ
6.2 กาหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
6.3 มีความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
6.4 พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ
6.5 ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
6.6 สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
6.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
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ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล การเงิน และพัสดุ สามารถปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล
10.2 ลดข้อร้องเรียนในการดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
----------------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 2.2.3)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC )
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้มีนโยบายให้ทุกสานักงานเขตได้ดาเนินการให้มีการบริหารราชการแบบโปร่งใสปราศจากการคอรัปชั่น มี
คุณธรรม จึงได้มอบนโยบายให้จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC )
ขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนในการรับคาขอด้านงานทะเบียน การขออนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายภายในอานาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ฉับไว ปราศจากการเรียกรับ
สินบน ซึ่งประชาชนควรได้รับสิทธิของตนเอง ตาม พ.ร.บ.อานวยความสะดวกฯ จากเจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มใจ
ฝ่ายทะเบียนจึงได้จัดทาโครงการศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC ) เพื่อ
สนองตอบนโยบายของกรุงเทพมหานครและเพื่อให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการขอรับ
บริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่มายื่นคาร้อง คาขอด้านทะเบียนราษฎร์ และการอนุญาตต่างๆ โดย
แบ่งพื้นที่รับคาร้องและพื้นที่พิจารณาออกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่
โปร่งใส ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ.อานวยความสะดวก ในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการและติดต่อราชการ
3.2 เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.3 เพื่อให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมมีความโปร่งใส ในการบริหาราชการ
3.4 เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน ในการเข้าถึงการขอรับบริการของประชาชน ในการเรียกรับสินบน
4. เป้าหมาย
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ประชาชนร้อยละ 80 เกิดความพึงพอใจ ในการมาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับ
ไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC )
4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
4.2.1 มีการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด เพื่ออานวยความสะดวก ให้กับ
ประชาชนในการติดต่อราชการ ณ สานักงานเขต โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกการปฏิบัติเป็นการเฉพาะราย
4.2.2 ประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast
& Clear : BFC ) ณ สานักงานเขต ต้องได้รับบริการที่ สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส ในการให้บริการ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC ) ณ สานักงานเขต
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6. วิธีการดาเนินการ
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะทางาน ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC ) เสนอผู้อานวยการเขตเพื่ออนุมัติ
6.2 จัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC )
ประจาจุดบริการต่างๆ จานวน 10 ฝ่าย ประกอบด้วย
6.2.1 ฝ่ายทะเบียน ให้บริการงานทะเบียนราษฎร์ งานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน
และงานทะเบียนทั่วไป
6.2.2 ฝ่ายการคลัง ให้บริการรับรับชาระเงิน การับชาระภาษีและค่าธรรมเนียม ให้กับผู้มา
ขอรับบริการ ที่เกี่ยวข้อง
6.2.3 ฝ่ายรายได้ ให้บริการรับการยื่นแบบ การแจ้งรายการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ภ.ร.ด.2) การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชาระภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) การชาระภาษีบารุงท้องที่ การยื่น
ชาระภาษีป้าย (ภ.ป.1) และการยื่นแบบการชาระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบารุงท้องที่
6.2.4 ฝ่ายโยธา ให้บริการงานอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนและต่อใบอนุญาตอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร และงานขออนุญาต ตัดคันหิน
ทางเท้าใช้ที่สาธารณะ เชื่อมทาง เชื่อมท่อระบายน้า
6.2.5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้บริการงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร การขออนุญาตจาหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะการขออนุญาตทางโฆษณาโดย
ใช้เครื่องขยายเสียง การขออนุญาตจัดตั้งและดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน การบริการฉีดพ่นสารเคมีกาจัด
ยุงลาย และการแจ้งเหตุเดือนร้อนราคาญ
6.2.6 ฝ่ายเทศกิจ งานการเปรียบเทียบปรับ การชาระค่าปรับทางปกครอง การขออนุญาต
ติดตั้ง ตาก แขวน วัตถุ ปิด ทิ้ง โปรย แผ่นประกาศ ขออนุญาตนาสัตว์ไปตามถนน หรือบริเวณที่ประกาศห้ามไว้
6.2.7 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตาม
ประเพณี
6.2.8 ฝ่ายการศึกษา การรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียน ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค
บังคับ การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการคัดสาเนาหลักฐานแสดงผล
การเรียนหรือหลักฐานการสาเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
6.2.9 ฝ่ายปกครอง งานทะเบียนปกครอง การสอบสวนรับรองบุคคล การสอบสวนรับรอง
ต่างๆ และการรับเรื่องร้องเรียน การจดทะเบียนพาณิชย์ และจัดเจ้าหน้าที่ในการให้บัตรคิว ณ จุดรับเรื่องของ
ศูนย์ BFC เป็นประจาทุกวัน ให้คาปรึกษาและตอบข้อซักถามแก่ประชาชน
6.2.10 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ การออกรับชาระค่าจัดเก็บมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล การอนุญาตขุดล้อมย้ายต้นไม้
เพื่อเปิดทางเข้า ออก อาคารและสถานที่ การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพักอาศัย การบริการสูบสิ่งปฏิกูล
การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง
6.3 จัดให้มีคู่มือสาหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.อานวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 สาหรับงานที่ใช้บริการ ตามข้อ. 5.2 ไว้บริการประชาชน ณ จุดที่สามารถมองเห็นได้
สะดวก เพื่อให้ประชาชนได้ขอตรวจสอบและคัดถ่ายได้สะดวก พร้อมให้มีระบบการแจ้งแก่ประชาชนที่ชัดเจน
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6.4 จัดให้มีผู้รบั คาร้อง ที่มิใช่ “ ผู้อนุญาต “(หมายถึงผู้มีอานาจพิจารณาคาร้องหรือคาขอตาม
ข้อ 5.2) อยู่ในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC )
เว้นแต่เป็นกรณีที่จาเป็น
6.5 จัดให้มีห้องให้คาปรึกษาอยู่ใน ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast &
Clear : BFC ) ซึ่งเป็นห้องที่เป็นสัดส่วน สาหรับให้บริการประชาชนในการที่ประชาชนมีความจาเป็นที่จะต้อง
ขอคาปรึกษากับผู้มีอานาจพิจารณาอนุญาตโดยตรง และจะต้องจัดให้ประชาชนลงคะแนนความพึงพอใจ
ภายหลังจากที่ได้รับคาปรึกษา
6.6 ให้ผู้อานวยเขตมอบหมาย ให้ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้อานวยการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear : BFC ) กากับ ดูแล การ
ให้บริการ มีอานาจในการอนุญาต อนุมัติ งานบริการของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast
& Clear : BFC ) และให้มีหน้าที่ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การที่กาหนดไว้ ตลอดจนมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทันที่ที่ประชาชนร้องเรียน ในแต่ละวัน
6.7 จัดให้มีระบบเรียกคิวที่เป็นธรรม กดคิวจากตู้คิวอัตโนมัติ โดยเจ้าที่จากฝ่ายฝ่ายปกครอง
ได้จัดทาคาสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดรับเรื่องของศูนย์ BFC คอบให้บริการผู้ที่มาขอรับบริการทาหน้าที่ให้
ข้อมูลและคาแนะนาเบื้องต้น เกี่ยวกับการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ตลอดจนคัดแยกประเภทผู้เข้ารับบริการ
ก่อนมอบบัตรคิวรับเรื่อง และลาดับคาขอให้บริการ เพื่อติดต่อกับเคาน์เตอร์ ของฝ่ายต่างๆ โดยตรงในกรณีที่ผู้
มาขอรับบริการติดต่อขอรับบริการ ของฝ่ายทะเบียน ให้มอบบัตรคิวแก่ผู้รับบริการเพื่อติดต่อกับเคาน์เตอร์
บริการฝ่ายทะเบียนโดยตรงแยกจากกัน
6.8 จัดให้มีที่นั่งพักคอย ที่สะดวก สบาย เพียงพอ กับประชาชนที่มารับบริการ มีบรรยากาศ ที่
ปลอดโปร่ง ถูกสุขลักษณะ พร้อมบริการน้าดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสารและโทรทัศน์
6.9 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบของกล้อง CCTV และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
6.10 จัดอบรม “ผู้รับคาร้อง” และ “ผู้อนุญาต” ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการให้บริการ
ประชาชน ตามขั้นตอนการดาเนินการของ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด ( Bangkok Fast & Clear :
BFC ) และการปฏิบัติระหว่าง “ผู้รับคาร้อง”กับ “ผู้อนุญาต”
6.11 จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ และบริการทางเว็บไซต์ สาหรับประชาชนติดต่อสอบถาม หรือ
ติดตามความคืบหน้า ในการดาเนินการที่ได้ยื่นคาร้องไว้ได้โดยสะดวก และจะต้องแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear :
BFC) ให้เห็นอย่างชัดเจน
6.12 จัดทาแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
( Bangkok Fast & Clear : BFC ) เพื่อทาการทอดแบบสอบถามกับผู้มาขอรับบริการ
6.13 ดาเนินการทอดแบบสอบถามกับผู้มารับบริการ แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 จานวน 100 ตัวอย่าง
(สรุปผลรายงานเสนอผู้อานวยการเขตเพื่อรับทราบ ครั้งที่ 1)
ช่วงที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2561 จานวน 100 ตัวอย่าง
(สรุปผลรายงานเสนอผู้อานวยการเขตเพื่อรับทราบ ครั้งที่ 2)
ช่วงที่ 3 เดือนเมษายน– มิถุนายน 2561 จานวน 100 ตัวอย่าง
(สรุปผลรายงานเสนอผู้อานวยการเขตเพื่อรับทราบ ครั้งที่ 3)
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ช่วงที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 จานวน 100 ตัวอย่าง
(สรุปผลรายงานเสนอผู้อานวยการเขตเพื่อรับทราบ ครั้งที่ 4)
6.14 เจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย ในการสารวจความพึงพอใจ รายงานผลความก้าวหน้าของ
โครงการในระบบ Dairy Plans ภายในวันที่ 25 ของเดือน และจัดทาแฟ้มสรุปรายงานแบบสอบถามทั้ง 4
ครั้ง พร้อมจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพื่อรับการประเมิน
7. ระยะเวลาการดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณการดาเนินการ
- ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายทะเบียน สานักงานเขต
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
( Bangkok Fast & Clear : BFC )
--------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 2.3.1)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการให้ประชาชนทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 29 กาหนดให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดทาแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ รวมทั้ง
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทาการของส่วนราชการและในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจึงได้จัดทาแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดาเนินการใน
การให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับบริการ สามารถลดขั้นตอน
การติดต่อสอบถามหรือทาความเข้าใจเรื่องสาหรับประชาชนที่มาขอรับบริการ
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการในการให้บริการ
ประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนทราบ ณ จุดบริการของหน่วยงาน
6.2 เผยแพร่ข้อมูลการให้บริการ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการ
ให้บริการประชาชนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 2.3.2)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อมาตรการ การมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล
การมอบหมายอานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือกมอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะพิจารณาถึงความสาคัญคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดาเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครเกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครมีการดาเนินการทีป่ รับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอานาจการตัดสินใจ การอานวยความสะดวก
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงได้กาหนดมาตรการการมอบอานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารราชการของหน่วยงานของกรุงเทพมหานครภายใต้กรอบอานาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
คาสั่งมอบหมายงานของหัวหน้าหน่วยงาน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
6.2 ดาเนินการออกคาสั่งฯ
6.3 สาเนาคาสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 2.4.3)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ และบุคลากร ที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ
บุคลากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการบริหารงานขององค์กร จึงจาเป็นจะต้องมีการบริหาร
ราชการที่โปร่งใสเป็นธรรม รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งข้าราชการและบุคลากรในสังกัดจะต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตน
และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสานึ กที่ดีในการปฏิบัติงาน และเห็นแก่ประโยชน์ของ
ราชการและส่วนรวมเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นหลักการสาคัญที่ถูกกาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครจึงได้กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดี อัน
เป็นการส่งเสริม ค่านิยมสร้างสรรค์ และเป็นการปลุกจิตสานึก ทางคุณธรรม และจริยธรรมให้กับข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการกระทาที่เป็นการทุจริต และประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบั ติราชการในความรับ ผิดชอบ และในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพลั กษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ ให้ กับ
ผู้รับบริการ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างบุคคลตัวอย่างที่น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดารงชีวิต อันเป็นการ
สร้างค่านิยมที่ดี รู้จักประหยัด อดออม และไม่ฟุ้งเฟ้อ อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัด
3.2 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ประพฤติดี ทาดี
4. เป้าหมาย / ผลผลิต
1 ครั้ง/ปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัดที่น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน
6.2 มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
6.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการประกาศเผยแพร่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ
- แผ่นประชาสัมพันธ์ / วารสารของหน่วยงาน
- เว็บไซต์ของหน่วยงาน
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
1. บุคลากรทุกคนในหน่วยงานประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. ลดข้อร้องเรียนการกระทาที่เป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ
----------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 2.5.3)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อมาตรการ มอบหมายเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของมาตรการ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการไทย เป็นปัญหาสาคัญ ที่สร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของประเทศไทย และสร้างความเสียหายต่อการพัฒนาประเทศ และนับวันที่ปั ญหาเหล่านั้นได้มีการ
วิวัฒนาการ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกระทาที่เป็นการ
ทุจ ริตและประพฤติมิช อบของหน่ วยงานภาครัฐ เช่น การฮั้วประมู ล การฟอกเงิน หรือการกระทาที่ เป็ น
ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น
ส านั กงาน ก.ก. ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ได้ รับ มอบหมายจากผู้ บ ริห ารกรุงเทพมหานคร ให้ ท าหน้ าที่ เป็ น
เลขานุการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบในการบริ ห ารราชการของกรุ งเทพมหานคร และเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งน า
กระบวนการมีส่วนร่ วมของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน หรือแนวร่วมในการตรวจสอบการกระทาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และบุ คลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อแจ้งเบาะแสการกระทาที่เป็นการ
ทุจริตและประพฤตมิช อบของเจ้าหน้าที่ดังกล่า วผ่านช่องทางที่กาหนดไว้ ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องกาหนด
มาตรการ และขั้น ตอนการดาเนิ น การเกี่ ย วกับ เรื่อ งที่ ได้รับ แจ้ ง จึ งได้ ก าหนดมาตรการในการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดาเนินการแก้ไข
และติดตาม และผลการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทีแ่ จ้งเบาะแสการกระทาทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 เพื่อมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
4. เป้าหมาย / ผลผลิต
การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะทางานเพื่อกาหนดมาตรการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะต้อง
- กาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งระบุหน้าที่ที่จะต้อง
ดาเนินการภายหลังจากการรับเรื่องร้องเรียน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอนการ
ดาเนินการที่กาหนดไว้
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- รายงานผลดาเนินการให้ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียน ทราบเป็นหนังสือตามระยะเวลาที่กาหนด
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดาเนินการ
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผูร้ ับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด /ผลลัพธ์
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการกระทาทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่หน่วยงาน
สามารถดาเนินการได้ตามมาตรการครบทุกเรื่อง (ร้อยละ 100)
------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 3.1.1)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
ของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2559-2562)
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นกลไกสาคัญในการผลักดันให้เกิด
กระบวนการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ซึ่งนาไปสู่การบริหารราชการที่โปร่งใส อันเป็นปัจจัยหลักของธรรมาภิบาล
ซึ่ง พระราชราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐต้องจัด
ให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ป ระชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนดและตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว ได้กาหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องจัดให้มีสถานที่และจัดข้อมูลข่ าวสารไว้เป็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการทุกหน่วยงานให้ประชาชนตรวจดูข้อมูลข่ าวสารได้อย่างสะดวก ประกอบกับ
มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ให้หน่วยงานของรัฐทุกระดับถือเป็นนโยบายสาคัญที่ต้อง
ดู แ ลและก าชั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้ า หน้ า ที่
โดยเฉพาะการปฏิบัติตามตัวชี้วัด “ระดับความสาเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร” ให้มีการปฏิบัติให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามขั้นตอนที่กาหนดโดยเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ให้หน่วยงานของรัฐ
ถือปฏิบัติในเรื่องการนาข้อมูลข่าวสรตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญ ญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิ เศษและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
หลักในการบริหารจัดการ รวบรวม เผยแพร่ให้ ความรู้ในการดาเนินการด้านข้อมูลข่าวสารให้แก่ทุกหน่วยงาน
ได้แก่ กองกลาง ส านั กปลั ดกรุ งเทพมหานคร ซึ่งเป็ นเลขานุ การคณะกรรมการบริห ารข้อมูล ข่าวสารของ
กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
72 ศูนย์ จานวน 10 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2557 สรุปปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้
1. มีข้อมูลข่าวสารที่จั ดไว้ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล ข่าวสารที่
ประชาชนสนใจ ได้แก่ มาตรา 9 (8) ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา จะต้องนามารวมไว้ให้ตรวจดู
ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอานาจลงนามเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และจะต้องจัดทา
สรุป ผลการพิ จ ารณาจั ดซื้อ จั ดจ้ างเป็ น รายเดื อ นทุ ก ๆ เดือ น พร้อ มทั้ งจั ดท าดั ช นี เพื่ อให้ ป ระชาชนตรวจดู
ตลอดจนต้องนาไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ตามมติคณะรัฐมนตรีอีกทางหนึ่ง
2. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
3. กรุงเทพมหานครไม่มีแผนปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ
นอกจากนี้ ยังมีประชาชนร้ องเรียนและอุทธรณ์ ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ ในกรณีของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2542-2556 จานวน
88 เรื่อง ส่ งผลเสี ยต่ อภาพลั กษณ์ ของกรุ งเทพมหานคร ประกอบกั บแผนสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ฉบั บที่ 3
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พ.ศ. 2557-2563 กาหนดมาตรการให้ มีการจัดระบบข้อมู ลข่าวสารของทางราชการอย่างรวมศูนย์ โดยให้
เผยแพร่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ร้องขอ และรวบรวมแหล่งข้อมูลไว้ที่หน่วยงานกลาง
เพียงแห่งเดียว ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง สามารถส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครและสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี (พ.ศ.2556-2575) ยุทธศาสตร์
ที่ 5 มหานครประชาธิ ป ไตย ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ย่ อ ย 5.2 เมื อ งธรรมาภิ บ าล กองกลาง ส านั ก ปลั ด
กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2559-2562)
3. วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การดาเนินงานด้านข้อมูลข่าวสารของกรุงเทพมหานครมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีแผนปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เป็นแนวทางปฏิบัติใน
การดาเนินงานด้านข้อมูลข่าวสาร
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
6.1.1 จัดทาโครงการศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการต้นแบบ เพื่อให้การจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครถูกต้องตามหลักเกณฑ์
6.1.2 จั ดท ากิ จ กรรมออกตรวจเยี่ ยมศูน ย์ ข้อ มู ล ข่ าวสารของราชการ เพื่ อ ให้ ศูน ย์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปตามหลักเกณฑ์และพร้อมให้บริการ
6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับงานด้านข้อมูลข่าวสาร
6.2.1 จัดทาโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
6.2.2 จัดทาโครงการฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 แก่ผู้แทนของทุ กหน่วยงาน เพื่อไปเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญั ติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่บุคลากรของหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างถูกต้อง
6.2.3 หน่ ว ยงานที่ เข้ารั บ การฝึ ก อบรมเสริม สร้างความรู้เกี่ ยวกั บ พระราชบั ญ ญั ติข้ อ มู ล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นาความรู้ที่ได้รับไปจัดการถ่ายทอดแก่บุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง
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6.2.4 กองกลาง สานักปลัดกรุงเทพมหานคร จัดการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร จานวนอย่างน้อย 4 ช่องทาง
6.3 ส่งเสริมสิทธิได้รู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน
6.3.1 ทุกหน่ วยงานประชาสั มพั นธ์เผยแพร่สิ ท ธิการรับรู้ข้อ มูล ข่าวสารตลอดจนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย 3 ช่องทาง
6.3.2 ทุกหน่ วยงานเปิ ดช่องทางการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชน ให้ ประชาชนได้มี
โอกาสแสดงความคิ ดเห็ น หรือ ข้อ เสนอแนะ เพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งานด้านข้อ มูล ข่าวสารของหน่ ว ยงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6.3.3 ทุกหน่วยงานสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บ ริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการของหน่วยงาน เพื่อนาผลการสารวจไปปรับปรุง/พัฒนาการบริการ
6.4 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทางานและให้บริการประชาชน โดยเชื่อมโยงระบบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการกรุงเทพมหานครให้แก่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
ใช้เผยแพร่ ข้อมู ล ข่าวสาร มาตรา 7 และมาตรการ 9 ของพระราชบั ญ ญั ติ ข้อมูล ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกหน่วยงานมีการจัดหาเครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้งาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง สานักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. พั ฒ นาศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารราชการของหน่ ว ยงานในสั งกั ด กรุงเทพมหานครให้ เป็ น ไปตาม
มาตรฐานภายในปี พ.ศ.2562
2. มีระบบศูนย์ข้อมูลข่า วสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรุ งเทพมหานครที่เชื่อมโยงกับระบบศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
-------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 3.1.2)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อมาตรการ การประกาศ เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้สาธารณชนทราบ
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
กาหนดให้การจัดซื้อจั ดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิด ธรรมาภิบาล
ในเรื่องของความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน
ดังนั้น หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เมื่อจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้าราชการผู้รับผิดชอบต้อง
ดาเนินการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ กาหนด โดยเฉพาะในเรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดาเนินการ
และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในเรื่องความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.๒ เพื่อลดโอกาสในการกระทาการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนและหน่วยงานในสังกั ดกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
1. เผยแพร่ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
การติดประกาศ การเผยแพร่ทางเว็บไซต์ การส่งข้อมูลให้กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
2. จัดทาแบบสารวจ/สอบถามเพื่อประเมินผลการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางที่ประกาศ เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
-------------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 3.1.3)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม การ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร
อานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น หน่วยงานของกรุงเทพมหานครจึงได้ดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลที่สาคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย เช่น หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ สื่อสังคม
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย
3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย
4. เป้าหมาย
มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
5. พืน้ ที่ดาเนินการ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
- ประกาศเสียงตามสาย//หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/Facebook
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
-----------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 3.2.1)
ลาดับที่ 2
1. ชื่อกิจกรรม การรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล
กรุ งเทพมหานครเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เน้ น การให้ บ ริก ารประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้ น เพื่อการดาเนิ น งานด้านการบริก ารเป็ นไปอย่า งต่อเนื่องและเป็น การอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือจะนามาเป็นข้อมูลในการวางแผนโครงการการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานกับประชาชน
ในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นทื่ที่ไ ด้รับความเดือดร้อนราคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บ ริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดาเนิ น การแล้ ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้ างความเชื่ อ มั่ นไว้ว างใจ รวมถึ งตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับ บริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกัน ได้อย่ างเหมาะสมและมีการจั ดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญ หาและผลกระทบใดๆที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน เช่น ทาง
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เป็นต้น โดยประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าว
6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บ ริหารพิ จารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาตาม
ความจาเป็นและเร่งด่วน
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2661-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ลดลง
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
---------------------------------------
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อกิจกรรม การสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสาคัญของการพัฒนาชุมชน ซึ่งในการพัฒนาชุมชนจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการพัฒนาชุมชน จึงได้หาแนวทางในการใช้
จ่ายเงินสนับสนุนการดาเนินงานคณะกรรมการชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรชุมชน โดยใช้วิธีการทางการเงินเป็นกลไกให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์การทางานกลุ่มร่วมกัน ใน
การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและติดตามผลด้านการพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค์
3.๑ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน
3.๒ เพื่อส่งเสริมให้การดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และเกิดประโยชน์สูงสุดในชุมชน
3.๓ เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการชุมชน ตลอดจนเป็นขวัญและกาลังใจให้กับ
คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในชุมชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
สนับสนุนการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุมชนในการดาเนินการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกสานักงานเขต
6. วิธีดาเนินการ
5.๑ คณะกรรมการชุมชนและประชาชนเปิดเวทีชาวบ้านประจาเดือนเพื่อหารือถึงปัญหา
ความเดือดร้อนในชุมชน และหาแนวทางทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
5.๒ คณะกรรมการชุมชนประชุมเพื่อจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่สาคัญเร่งด่วนดาเนินการ
ก่อน
5.๓ คณะกรรมการชุมชนจัดทาแผนการพัฒนาโดยกาหนดงบประมาณ
5.๔ คณะกรรมการชุมชนดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด พร้อมถ่ายภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
บันทึกผลงาน
5.๕ รายงานผล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทาสาเนา ๒ ชุด เพื่อรายงานต่อ
สานักงานเขตและรายงานต่อประชาชนในชุมชน
5.๖ ส่งเอกสารการเบิกจ่ายต่อสานักงานเขต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
9. ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สานักงานเขต
10. ตัวชีว้ ัด/ผลลัพธ์
10.๒ ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน
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ลาดับที่ 4
1. ชื่อมาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”
2. หลักการและเหตุผล
ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคาร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเจ้าหน้ าที่
รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจาหน่วยงาน รวมถึงจัดทาคู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้อ งเรียนของสานักงาน
เขตปทุมวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
3.2 เพื่อจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามขั้นตอนการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 กาหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน
6.2 จัดทาคู่มือ/แนวทางปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน
6.3 จัดประชุมให้ความรู้ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้น ตอนการดาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก และบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดาเนินการจัดการเรื่ องร้องเรียน โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
------------------------------------

56

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 3.2.2)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม การรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. หลักการและเหตุผล
กรุ งเทพมหานครเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ เน้ น การให้ บ ริก ารประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสาคัญ
ดังนั้ น เพื่อการดาเนิ น งานด้านการบริการเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น การอานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สาหรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และจะได้แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือจะนามาเป็นข้อมูลในการวางแผนโครงการการแก้ไขปัญหาต่อไป
3.2 เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงานกับประชาชน
ในพื้นที่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นทื่ที่ได้รับ ความเดือดร้อนราคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ดาเนิ น การแล้ ว เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อ มั่ นไว้ว างใจ รวมถึ งตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับ บริการ และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกัน ได้อย่ างเหมาะสมและมีการจั ดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญ หาและผลกระทบใดๆที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีการดาเนินงาน
6.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ ร้องเรียน เช่น ทาง
โทรศัพท์ เว็บไซต์ เป็นต้น โดยประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าว
6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บ ริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาตาม
ความจาเป็นและเร่งด่วน
6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2661-2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
10.1 จานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ลดลง
10.2 สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์
10.3 แจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน
---------------------------------------
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อกิจกรรม การรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนามาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้
ดียิ่งขึ้น รวมทัง้ เป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส
การรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) เป็นช่องทางหนึ่ง
ในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับแจ้งทุกข์ โดยการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรายงานผล
การแก้ไขเรื่องร้องเรียน ผ่านระบบดังกล่าว เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนได้ตรงตามความ
ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากประชาชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ( MIS )
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 รับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทาการ นับจากวันที่ ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯ แจ้งดาเนินการเพื่อ
ดาเนินการแก้ไข
6.2 การดาเนินการแก้ไข ดาเนินการแก้ไขและรายงานผลการดาเนิน ภายใน 3 วัน ทาการนับ
ถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ให้รายงานความคืบหน้าทุก
วันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกว่าการดาเนินการแล้วเสร็จ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
------------------------------------------------
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ลาดับที่ 3
1. ชื่อกิจกรรม การสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
หลักธรรมาภิบาลหรือการกากับดูแลที่ดีกาหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลหรือความคาดหวัง
ของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสของการทุจริตด้วย
ซึ่งจะทาให้เกิดความพึงพอใจในการดาเนินงานขององค์กรและหน่วยงานมากขึ้น
ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการสร้างช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook , Line เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการดาเนินงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร
๓.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของกรุงเทพมหานคร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
พัฒนาช่องทางสาหรับให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกมากขึ้น เช่น การจัดทาเว็บไซต์
Facebook Page และ Line Application ฯลฯ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ จานวนช่องทางที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐.๒ จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 3.2.3)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม แก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานคร มีน โยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภ าคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจั ดการให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่องร้อ งเรียน แจ้ งเบาะแส เสนอข้อ คิ ดเห็ นโดยสามารถยื่ นข้ อ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หมายเลขด่วน 1555, Facebook, จดหมายร้องเรียน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้
การด าเนิ น การแก้ ไ ขเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของประชาชนเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครได้กาหนดกิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
3. วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลด้านพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านความสะดวก ปลอดภัย ด้านคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
3. เพื่อปลูกฝังและปรับเปลี่ยนค่ านิยมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข
ปัญหาให้เป็นไปในเชิงรุก
4. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่อง ดูแล และแก้ไขปัญหาในถิ่นที่อยู่อาศัยของตนเอง
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ดาเนินการตามขั้นตอนการร้องเรียนแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบภายใน 15 วัน
5. พื้นที่ดาเนินการ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนแล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบผลการดาเนินงานโดยเร็ว ภายใน 15 วัน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
-------------------------------------------------
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ลาดับที่ 2
1. ชื่อมาตรการ การป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ
มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กรุงเทพมหานครจึงได้กาหนดเป็นแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และ
ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสานักปลัดกรุงเทพมหานครนาแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ระบบการทางานที่ดีสามารถป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งจากผลของการให้ข้อมูลหรือเป็น
พยานหรือถูกร้องเรียนอย่างไม่เป็นธรรม ในเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานและเจ้าหน้ าที่ของ
กรุงเทพมหานคร สานักงานเขตยานนาวาจึงประกาศกาหนดแนวทางปฏิ บัติ และมาตรการคุ้มครองดูแลแก่ผู้ที่
ถูกคุกคามหรือถูกกลั่นแกล้งกรณีมีการร้องเรียน
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพือ่ ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ได้มั่นใจว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
มีมาตรการคุ้มครองหรือปกป้องจากการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
๓.๒ เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
จัดทาประกาศเรื่อง กาหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 จัดทาประกาศเรื่อง กาหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น
6.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ
ประชาชนได้รับทราบ
6.3 กรณีบัตรสนเท่ห์ไม่ลงลายมือ ชื่อ ที่อยู่ ตาแหน่ง ไม่รับไว้พิจารณา เว้นแต่ มีการระบุหลักฐาน
ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
6.3 กรณีผู้ร้องเรียนโดยระบุชื่อ ตาแหน่ง ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่อง ให้ถือเป็น
ความลับทางราชการแล้วส่งสาเนาโดยปิดชื่อผู้ ร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษทาการสืบสวนทาง
ลับว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
6.4 ดาเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง
6.5 รายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
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7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการคุ้มครอง

-------------------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 3.3.1)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม “การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน”
2. หลักการและเหตุผล
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เป็นการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
เน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สานักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้กาหนดให้ ห น่วยงานมี
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่สอดคล้องบริบทของหน่วยงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนากรุงเทพมหานคร มีขั้นตอนการดาเนินการและโครงสร้างตามแผนที่สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
กาหนด ซึ่งการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานใช้แผนเป็นแนวทางการบริหารงานให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้
ดังนั้น ในกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน สานักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลจึงได้กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
หน่วยงานโดยมีผู้แทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทางานด้วย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีในหน่วยงาน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
โดยอย่างน้อยองค์ป ระกอบของคณะกรรมการ/คณะทางานควรประกอบด้วยหั วหน้าส่วนราชการในสังกัด
ผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากภาคประชาชน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธาน
6.2 มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณากาหนดทิศทางการ
พัฒนา และการจัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานในรูปแบบ
ต่างๆ ตามที่หน่วยงานจัดทาไว้
6.3 มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
6.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
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8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความสาเร็จในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
---------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 3.3.2)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคั บใช้ตั้งแต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้ภาค
ประชาชนมี บ ทบาทและมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ดั งกล่ า ว หน่ ว ยงานของ
กรุงเทพมหานครควรจั ดให้มี กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ ของ
หน่วยงาน ในขั้นตอนการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน เพื่อรับฟังคาวิ จารณ์และข้อเสนอแนะจากสาธารณชน
โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
3. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ ภาคประชาชนมีบ ทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน โดยเฉพาะ
ในขั้นตอนการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังคาวิจารณ์และข้อเสนอแนะจากสาธารณชน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
ของกฎหมาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ภาคประชาชนได้รับทราบว่าสามารถมีส่วนร่วมในการจัดหา
พัสดุของหน่วยงานได้
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อผ่านทางเว็บไซต์และปิดประกาศที่หน่วยงาน
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งผ่านทุกช่องทางที่สามารถทาได้
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ภาคประชาชนทราบว่าสามารถมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุของหน่วยงานได้

-------------------------------------
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 4.1.1)
ลาดับที่ 2
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล
การบริห ารความเสี่ ยงและควบคุมภายใน นับ เป็นเครื่องมือส าคัญ และมีประโยชน์ในการ
บริห ารจัดการองค์กร ให้ส ามารถบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผล ด้วยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิ จกรรมทั้งกระบวนการดาเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของ
แต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรใน
อนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือควบคุมได้อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทาให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินและอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น
3.2 เพื่อให้มีข้อมูล และรายงานการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสานั กงานเขตสายไหมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทา
ให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6.2 ค้นหา ประเมิน และระบุความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ
6.3 บริหารและจัดการความเสี่ยง
6.4 ประชุมคณะกรรมการและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
ร้อยละความสาเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 4.2.3)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกากับ
ดูแล การจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของกิจกรรม
ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ดังนั้ น เพื่อ
เป็นการสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ทุกหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานครควรจัดให้มีกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่ว นร่วมตรวจสอบกากับดูแลการจัดหา
พัสดุ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ต้ังแต่ขั้นตอน
เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ
3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ภาคประชาชนได้มีส่ วนร่ วมในการเสริมสร้างและตรวจสอบการปฏิ บัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น
จนถึงขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย
5. พื้นที่ดาเนินการ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
1. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับทราบว่าสามารถเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในทุก
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อผ่านทางเว็บไซต์และปิดประกาศ ณ ที่ตั้งหน่วยงาน
7. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
มีประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (มิติ 4.4.1)
ลาดับที่ 1
1. ชื่อกิจกรรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จาเป็น
ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องกันปราบปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจิต
กรุงเทพมหานครจึงได้กาหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดให้มีกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกัน
ป้องกันทุจริต
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาทุจริต
4. เป้าหมาย/ผลผลิต
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ/ชุมชนในพื้นที่เขต
5.พื้นที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร
6. วิธีดาเนินการ
1. ปิดประกาศหรือข้อความประชาสัมพันธ์ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน
2. สร้างชุมชน/เครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต
7. ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
1. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
2. มีเครือข่ายเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต
---------------------------------------------

