รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 รอบ ๖ เดือน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (๑ มาตรการ ๖ กิจกรรม ๕๐ โครงการ)
ภารกิจตามมิติ ๑.๑ การสร้างจิตสานักและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑.๑ (๑) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงบประมาณ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จริยธรรม
ไม่ใช้งบประมาณ สานักการคลัง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ สานักพัฒนาสังคม
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ สานักการจราจรและขนส่ง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตยานนาวา
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตคลองสาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตคลองเตย
รอรายงานผล
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตสายไหม
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตบางนา
อยู่ระหว่างดาเนินการ
๑.๑.๑ (๒) โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
๒๐,๐๐๐
สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
รอรายงานผล
และกิจกรรม สาหรับข้าราชการ
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตราชเทวี
ไม่สามารถดาเนินการได้
ลูกจ้าง
รอรายงานผล
ไม่ใช้งบประมาณ สานักการวางผังและ
พัฒนาเมือง
๑.๑.๑ (๓) โครงการฝึกอบรมยุทธศาสตร์ชาติ
๑๗๖,๐๐๐
สานักสิ่งแวดล้อม
รอรายงานผล
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
๑.๑.๑ (๔) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
ไม่ใช้งบประมาณ สานักวัฒนธรรม กีฬา และ
อยู่ระหว่างดาเนินกากร

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑.๑ (๕)

การต่อต้านการทุจริต
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

๑.๑.๑ (๖)

โครงการสร้างจิตสานึกการรักษา
วินัยและความโปร่งใสในการทางาน
๑.๑.๑ (๗) โครงการฝ่ายทะเบียนใสสะอาด
ปราศจากทุจริต
๑.๑.๑ (๘) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมแก่ข้าราชการและบุคลากร
ในฝ่ายเทศกิจ
๑.๑.๑ (๙) โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
๑.๑.๑ (๑๐) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารมหานครระดับต้น
๑.๑.๑ (๑๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารมหานครระดับกลาง
๑.๑.๑ (๑๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารมหานครระดับสูง

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

การท่องเที่ยว
สานักงานเขตลาดกระบัง
สานักงานเขตพญาไท
สานักงานเขตปทุมวัน
สานักงานเขตสายไหม
สานักงานเขตทุ่งครุ
สานักงานเขตยานนาวา

รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานเขตยานนาวา

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานเขตยานนาวา

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
๑6,237,6๐๐

สานักการแพทย์
สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

รอรายงานผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ

7,154,1๐๐

สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

๖,๒๕8,9๐๐

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

๑.๑.๑ (๑๓) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร
๑.๑.๑ (๑๔) โครงการปฐมนิเทศบุคลากร
กรุงเทพมหานคร
๑.๑.๑ (๑๕) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๑.๑.๑ (๑๙) โครงการส่งเสริมจิตสานึกด้าน
จริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง
ฝ่ายการศึกษา
๑.๑.๑ (๒๐) โครงการส่งเสริม/เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

๑,๐92,3๐๐

สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

3,685,8๐๐

สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
สถาบันพัฒนาข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
สานักงานเขตจอมทอง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักการวางผังและพัฒนา
เมือง
สานักงานเขตบางเขน
สานักงานเขตหลักสี่
สานักงานเขตปทุมวัน
สานักงานเขตประเวศ
สานักงานเขตบึงกุ่ม
สานักงานเขตบางขุนเทียน
สานักงานเขตดอนเมือง
สานักงานเขตพญาไท
สานักงานเขตคลองสาน
สานักงานเขตสวนหลวง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

๑๑,194,4๐๐
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

๑.๑.๑ (๒๑) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

๑.๑.๑ (๒๔) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การจัดทาบัญชีความเสี่ยงระดับ
กรุงเทพมหานคร (Risk Register)
๑.๑.๑ (๒๕) โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงแก่หน่วยงานและผู้
ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง
(Risk Coordinator)
๑.๑.๑ (๒๖) กิจกรรมสร้างจิตสานึกแก่บุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนที่
กฎหมายกาหนด
๑.๑.๑ (๒๗) โครงการ/กิจกรรมการส่งเสริม
จริยธรรมแก่บุคลากรในหน่วยงาน
๑.๑.๑ (๒๙) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรและพัฒนางานด้านการ
พัสดุของสานักสิ่งแวดล้อม
๑.๑.๑ (๓๔) โครงการอิ่มบุญทุกวันสาคัญทาง
ศาสนา
๑.๑.๑ (๓๕) โครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับวินัย
๑.๑.๑ (๓๖) โครงการป้องกันและปราบปราม

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ

๔๐๐,๐๐๐

สานักงานตรวจสอบภายใน

รอรายงานผล

๑๓๐,๐๐๐

สานักงานตรวจสอบภายใน

รอรายงานผล

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานเขตบางเขน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานเขตภาษีเจริญ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักสิ่งแวดล้อม

รอรายงานผล

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานเขตหนองแขม

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานเขตสาทร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

สานักงานเขตห้วยขวาง
สานักการระบายน้า

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

๒๐๐,๐๐๐

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ทุจริตคอร์รัปชัน
๑.๑.๑ (๓๘) โครงการสร้างราชการใสสะอาด
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตบางพลัด
๑.๑.๒ (๑) มาตรการ/โครงการส่งเสริมการ
ไม่ใช้งบประมาณ ทุกหน่วยงานของ
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒
๑.๑.๓ (๑) โครงการ/กิจกรรมอบรมหรือ
ไม่ใช้งบประมาณ ทุกหน่วยงานของ
เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
กรุงเทพมหานคร
กระทาทุจริตประพฤติมิชอบและ
การกระทาที่เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อน
ภารกิจตามมิติที่ ๑.๒ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
๑.๒.๑ (๑) โครงการสัมมนาเครือข่ายตรวจสอบ
๕๐๐,๐๐๐
สานักงาน ก.ก.
การกระทาทุจริตและประพฤติ
มิชอบกรุงเทพมหานคร
๑.๒.๑ (๒) โครงการสร้างราชการใสสะอาด
ไม่ใช้งบประมาณ ทุกหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร
๑.๒.๑ (๓) กิจกรรมการเผยแพร่บทความ
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับธรรมาภิบาล (การกากับ
(ดาเนินการช่วงเดือนมีนาคม
ดูแลที่ดีในองค์กร) และการทุจริต
ของทุกปี)
๑.๒.๒ (๑) โครงการปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพื่อลดโลก
๑,๐๐๐,๐๐๐
สานักสิ่งแวดล้อม

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอรายงานผล

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

ร้อน
๑.๒.๒ (๒)
๑.๒.๒ (๓)
๑.๒.๒ (๔)
๑.๒.๓ (๑)

๑.๒.๓ (๒)

๑.๒.๓ (๓)

๑.๒.๓ (๔)

โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีของกรุงเทพมหานคร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขต
จอมทอง
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อ
เสริมสร้างรายได้
โครงการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออม
ครอบครัว และแก้ไขปัญหาหนี้สิน
โครงการหญิง - ชาย ใจกล้า
เผชิญหน้า เผชิญหนี้
โครงการส่งเสริมการทาเกษตร
ทฤษฎีใหม่

๑,00๐๐,๐๐๐
ไม่ใช้งบประมาณ
๔๐,๐๐๐
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๕๒,๐๐๐
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๔๐,๐๐๐
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
ไม่ใช้งบประมาณ
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ

(ดาเนินการช่วงเดือนเมษายน มิถุนายน ของทุกปี)
สานักสิ่งแวดล้อม
รอรายงานผล
ฝ่ายรายได้ของทุกสานักงานเขต อยู่ระหว่างดาเนินการ
สานักงานเขตจอมทอง

รอรายงานผล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เฉพาะ
สานักงานเขตที่มีโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตคลองสาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เฉพาะ
สานักงานเขตที่มีโครงการ

รอรายงานผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตคลองสาน
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

รอรายงานผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตบางแค
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เฉพาะ
สานักงานเขตที่มีโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑๐๐,๐๐๐
สานักงานเขตสะพานสูง
๑.๒.๓ (๕) โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เบิกจ่ายจาก
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เฉพาะ
เทคโนโลยีทางการเกษตร
งบประมาณรายจ่าย สานักงานเขตที่มีโครงการ
ประจาปี
๑๓๒,๕๖๙
สานักงานเขตลาดกระบัง
๗๓,๗๐๐
สานักงานเขตมีนบุรี
๕๘๙,๕๐๐
สานักงานเขตหนองจอก
ภารกิจตามมิติที่ ๑.๓ การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน
๑.๓.๑ (๑) กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
ไม่ใช้งบประมาณ ทุกสานักงานเขต
(หลักสูตรโตไปไม่โกง)
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตหนองจอก
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตห้วยขวาง
๑.๓.๑ (๒) โครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด
เบิกจ่ายจาก
สานักการศึกษา
งบประมาณรายจ่าย ทุกสานักงานเขต
ประจาปี
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตบางกอกใหญ่
๑.๓.๑ (๓) โครงการสภาเยาวชน
เบิกจ่ายจาก
ทุกสานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
ไม่ใช้งบประมาณ สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
๕๐,๐๐๐
สานักงานเขตวัฒนา
๑.๓.๒ (๑) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ไม่ใช้งบประมาณ ทุกสานักงานเขต

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
รอรายงานผล
รอรายงานผล

รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

๑.๓.๒ (๒)

๑.๓.๒ (๓)
๑.๓.๓ (๑)

๑.๓.๓ (๒)

๑.๓.๓ (๓)

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

โครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
(หลักสูตรโตไปไม่โกง)
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ๖๐ พรรษา ๖๐ บวร
(บ้าน -วัด-โรงเรียน) ร่วมใจคัดแยก
ขยะ
โครงการสภาเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
(หลักสูตรโตไปไม่โกง)

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าการดาเนินการ

ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ
๑,๓๖๕,๔๐๐

สานักงานเขตห้วยขวาง
สานักงานเขตวังทองหลาง
สานักการศึกษา
ทุกสานักงานเขต

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตวังทองหลาง
ทุกสานักงานเขต
สานักงานเขตคลองสามวา
สานักสิ่งแวดล้อม

รอรายงานผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ไม่สามารถดาเนินการได้

เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
๗,๕๖๐
เบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
ไม่ใช้งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

ทุกสานักงานเขต

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตวังทองหลาง
ทุกสานักงานเขต

รอรายงานผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตยานนาวา
สานักงานเขตดินแดง

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหวางดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตดอนเมือง

ความก้าวหน้าการดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

มิติที่ 2 การบริหารราชการเผื่อป้องกันการทุจริต
ภารกิจตามมิติ 2.๑ แสดงเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
2.๑
กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริต
ไม่ใช้
สานักงานเขตสายไหม
ของหน่วยงาน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตบางนา
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตวังทองหลาง
งบประมาณ
ภารกิจตามมิติ 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2.2.1 (1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ไม่ใช้
สานักการแพทย์
ราชการของหน่วยงาน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตหนองจาก
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตบางกะปิ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตคลองสามวา
งบประมาณ
2.2.2 (1) มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ไม่ใช้
สานักงบประมาณ
ราชการ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักการแพทย์
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ผลการดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

รอรายงานผล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.2.2 (2) กิจกรรมการตรวจสอบบัญชีและการเงิน
(Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนด (Compliance Audit) การ
ตรวจสอบการดาเนินงาน
(Performance(Audit) และการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี
2.2.2 (3)
กิจกรรมการตรวจสอบพิเศษ ตามที่ผู้บริหาร
กรุงเทพมหานครมอบหมาย
2.2.3 (1) โครงการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear :BFC)

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณ

ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตคลองสามวา
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตจอมทอง
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตดอนเมือง
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ สานักงานเขตทวีวัฒนา
ไม่ใช้
สานักงานเขตธนบุรี
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน
การตรวจสอบประจาปี

อยู่ระหว่างการติดตามผลการตรวจสอบตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครทีใ่ ห้
ไว้
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไว ใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear:BFC)
เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ไม่ใช้
สานักงานเขตบางขุนเทียน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตพญาไท
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตวังทองหลาง
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตหนองจอก
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตหลักสี่
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตห้วยขวาง
งบประมาณ
ภารกิจตามมิติ 2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2.3.1 (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ขั้นตอน
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการดาเนินการเกี่ยวกับการ
งบประมาณ
ให้บริการให้ประชาชนทราบ
ไม่ใช้
สานักเทศกิจ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงบประมาณ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานประชาสัมพันธ์
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักสิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการแล้วเสร็จ
รอรายงานผล
รอรายงานผล

อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอรายงานผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ดาเนินการแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

งบประมาณ
2.3.2 (1) มาตรการการมอบอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อ
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักพัฒนาสังคม
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักอนามัย
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตคลองสาน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตจตุจักร
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตบางกอกใหญ่
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตพญาไท
งบประมาณ
ภารกิจตามมิติ 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์
2.4.1 (1) โครงการ “คนดี ศรีสิ่งแวดล้อม”
50000 สานักสิ่งแวดล้อม
2.4.1 (3) บอร์ดบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น
ไม่ใช้
สานักการแพทย์
งบประมาณ
2.4.1 (5) โครงการพ่อ-แม่ดีเด่น
ไม่ใช้
สานักงานเขตคลองสาน
งบประมาณ
2.4.1 (6) กิจกรรมการเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร
ไม่ใช้
สานักงานเขตพญาไท

ผลการดาเนินงาน
รอรายงายผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

2.4.1 (7) กิจกรรมคัดเลือกบุคคลดีเด่นระดับหน่วยงาน
2.4.1 (8) โครงการจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบเกียรติคุณและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทาประโยชน์
แก่กรุงเทพมหานคร
2.4.1 (9) กิจกรรมยกย่องเกียรติแก่ข้าราชการและ
บุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.4.2 (1) โครงการคัดเลือกพนักงานกวาดถนนผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์ดีเด่นแก่ประชาชนและสังคม
2.4.3 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดารงตนตาม
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตห้วยขวาง
งบประมาณ
215,000 สานักปกครองและทะเบียน

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอรายงานผล

ไม่ใช้
สานักงาน ก.ก.
งบประมาณ
77,500 สานักสิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักการระบายน้า
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักผังเมือง
งบประมาณ

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ภารกิจตามมิติ 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
2.5.1 (1) มาตรการการปฏิบัติตามระเบียบ
ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน

รอรายงานผล

อยู่ระหว่างดาเนินการ
รอรายงานผล

รอรายงานผล

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัด ติดตาม
เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรอเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุจริต พ.ศ. 2546
2.5.1 (2) โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม
2.5.2 (1) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”
2.5.2 (2) มาตรการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการ
ทุจริตของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 25612564
2.5.3 (1) มาตรการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักการแพทย์
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงาน ก.ก.
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงาน ก.ก.
งบประมาณ

รอรายงานผล

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานประชาสัมพันธ์

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตวังทองหลาง

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาขั้นตอนการ
ดาเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต

สานักงานเขตวัฒนา

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตสาทร

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตหนองจอก

อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ภารกิจตามมิติ 3.๑ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน
3.1.1 (1) การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของ งบประมาณ
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2559-2562)
ไม่ใช้
สานักการแพทย์
รอรายงานผล
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักการระบายน้า
ดาเนินการแล้วเสร็จ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานประชาสัมพันธ์
อยู่ระหว่างดาเนินการ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตดอนเมือง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตบางเขน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตบางกอกใหญ่
งบประมาณ
รอรายงานผล
ไม่ใช้
สานักงานเขตราชเทวี
ดาเนินการแล้วเสร็จ
งบประมาณ
รอรายงานผล
ไม่ใช้
สานักงานเขตวังทองหลาง
งบประมาณ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.1.2 (1) มาตรการการประกาศเผยแพร่หรือเปิดเผย
ข้อมูลการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้สาธารณชนทราบ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

สานักงานเขตวัฒนา

รอรายงานผล

สานักงานเขตสาทร

รอรายงานผล

สานักงานเขตห้วยขวาง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างดาเนินการ
สานักเทศกิจ
สานักการระบายน้า

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

สานักงานเขตจอมทอง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตตลิ่งชัน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตบางกอกใหญ่
สานักงานเขตบางขุนเทียน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตลาดกระบัง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ไม่ใช้
สานักงานเขตวังทองหลาง
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตวัฒนา
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตหลักสี่
งบประมาณ
3.1.3 (1) กิจกรรมการ“จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร”
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงบประมาณ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานการต่างประเทศ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักผังเมือง
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตคลองสาน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตบางกอกใหญ่
งบประมาณ
ภารกิจตามมิติ 3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและการตอบสนอเรื่องร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ ของประชาชน
3.2.1 (1) กิจกรรมการดาเนินงานของศูนย์รับแจ้งทุกข์
ไม่ใช้
สานักปลัดกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
3.2.1 (2) กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

3.2.1 (3) กิจกรรมการสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน

ใช้ งบประมาณ
ใช้ งบประมาณ
ใช้ งบประมาณ
ใช้ งบประมาณ
ใช้ งบประมาณ
ใช้ งบประมาณ

3.2.1 (4) มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกีย่ วกับเรื่อง
ร้องเรียน”

ไม่ใช้
งบประมาณ

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

สานักงานตรวจสอบภายใน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักผังเมือง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักพัฒนาสังคม
อยู่ระหว่างดาเนินการ
สานักงานเขตดุสิต

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตบางกอกใหญ่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตพญาไท

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตจอมทอง
สานักงานเขตทวีวัฒนา
สานักงานเขตธนบุรี
สานักงานเขตบางกอกใหญ่
สานักงานเขตบางคอแหลม
สานักงานเขตราชเทวี
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
รอรายงานผล
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2.1 (5) โครงการให้บริการที่ดีที่สุด “ทาทันทีที่บางซื่อ
(Now@BangSue)”

3.2.2 (1) กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ

สานักผังเมือง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตจอมทอง

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตพระนคร

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตบางซื่อ

สานักงานเขตบางซื่อได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ช่องทาง Now@BangSue และได้ประสานส่ง
เรื่องให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งรายงานผลการ
ดาเนินการเป็นประจาทุกเดือน

ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักงานตรวจสอบภายใน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

สานักผังเมือง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักพัฒนาสังคม
อยู่ระหว่างดาเนินการ
สานักงานเขตดุสิต
อยู่ระหว่างดาเนินการ
สานักงานเขตบางกอกใหญ่

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2.2 (2) กิจกรรมการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบ
เรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร(MIS)

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตพญาไท
งบประมาณ
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักผังเมือง
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตจอมทอง
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตทุ่งครุ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตประเวศ
งบประมาณ

3.2.2 (3) กิจกรรมการสร้างช่องทางรับเรื่องร้อง
ผ่านทางเว็บไซต์/สื่อสังคมออนไลน์

ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานผ่าน
ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร(MIS)
ทุกวันและสรุปรายงานทุกเดือน
- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโดยเข้าระบบเรื่องราว
ร้องทุกข์1555(misweb.bma.go.th)
1. รับเรื่องร้องเรียนจากระบบทุกวันทาการ
2. ส่งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขภายใน 3-5 วัน
3. รายงานผลผ่านระบบตามเวลาที่กาหนด
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการตอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน
1 วันทาการและมีการรายงานผลความคืบหน้า
ภายใน 3 วันและทุกวันที่ 15 และ 30 จนกว่า
จะดาเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ
มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผ่านทางโทรศัพท์

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ไม่ใช้
สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตจอมทอง
งบประมาณ
3.2.3 (1) กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนและรายงานการ
ดาเนินการให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ

ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักเทศกิจ
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตจอมทอง
งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
Line: BMA Training, เว็บไซต์
http://www.bangkok.go.th/training และ
http://www.facebook.com/สถาบันพัฒนา
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ดาเนินการแล้วเสร็จ
1. รับเรื่องร้องเรียนจากระบบทุกวันทาการ
2. ส่งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขภายใน 3-5 วัน
3. รายงานผลผ่านระบบตามเวลาที่กาหนด
มีแนวทางการดาเนินการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอน
และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้ร้องเรียน
ทราบโดยเร็วภายใน 15 วัน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. รับเรื่องร้องเรียนจากระบบทุกวันทาการ
2. ส่งเรื่องร้องเรียนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
แก้ไขภายใน 3-5 วัน
3. รายงานผลผ่านระบบตามเวลาที่กาหนด

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

3.2.3 (2) มาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชัน

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ไม่ใช้
สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล
งบประมาณ
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ

ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตจอมทอง
งบประมาณ
ภารกิจตามมิติ 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3.1 (1) กิจกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ประจาปีของหน่วยงาน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณ
ไม่ใช้
สานักงานเขตจอมทอง
งบประมาณ
3.3.1 (2) กิจกรรมการสร้างช่องทางแนะนาโครงการ
ตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร
3.3.1 (3) กิจกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
งบประมาณ
ไม่ใช้

สานักงานตรวจสอบภายใน

ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
มีการจัดทาประกาศมาตรการป้องกัน
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
กรุงเทพมหานคร
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จัดทามาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชั่น
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆเพื่อพัฒนา
งานตรวจสอบ
3.3.2 (1) กิจกรรม“รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ” ผ่านช่องทาง
website ของหน่วยงานจัดให้มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนร่วมการจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานในขั้นตอนเผยแพร่ร่างขอบเขตของ
งานเพื่อรับฟังคาวิจารณ์และข้อเสนอแนะจาก
สาธารณชน โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวก

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ

ไม่ใช้
สานักงานเขตวังทองหลาง
งบประมาณ

3.3.3 (1) กิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชน
ไม่ใช้
สานักงาน ก.ก.
มีส่วนการบริหารกิจการของหน่วยงาน
งบประมาณ
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภารกิจตามมิติ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
4.1.1 (2) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ภายใน
งบประมาณ

สานักงานตรวจสอบภายใน

มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดหาพัสดุ เพื่อรับฟังคาวิจารณ์
ข้อเสนอแนะจากสาธารณชนโดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลผ่านช่องทาง website ของหน่วยงาน
ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
สานักงานเขตวังทองหลาง,ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ สานักงาน
เขตวังทองหลาง
รอรายงานผล

มีการจัดทาแผนเพื่อวางระบบควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุสานักงานประจาปีพ.ศ. 2563
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และคุ้มค่าและเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีขึ้น
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน
สานักงานเขตวังทองหลาง
สานักงานตรวจสอบภายใน

ผลการดาเนินงาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ

4.1.2 (1) กิจกรรมการนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ไม่ใช้
รอรายงานผล
ในภาพรวมเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
และหน่วยรับตรวจ
รอรายงานผล
4.1.2 (2) กิจกรรมการให้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบเชิง
ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
ของการพัฒนางานของหน่วยรับตรวจ
งบประมาณ
รอรายงานผล
4.1.2 (3) กิจกรรมการส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนา
ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ งบประมาณ
รอรายงานผล
4.1.2 (4) กิจกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่ใช้
สานักงานตรวจสอบภายใน
(Audit Committee) ของกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
ภารกิจตามมิติ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหารือการบริหารราชการตามช่องทางที่ดาเนินการได้
4.2.2 (1) กิจกรรม“การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ไม่ใช้
สานักงบประมาณ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ
งบประมาณ”
4.2.3 (1) กิจกรรม“ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
ไม่ใช้
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดหา
ส่วนร่วมตรวจสอบกากับดูแลการจัดหาพัสดุ” งบประมาณ
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชน
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครและ
สังเกตการณ์ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงานและปิดประกาศ ณ หน่วยงาน
ไม่ใช้
สานักผังเมือง
ปิดประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามสถานที่
งบประมาณ
ได้แก่
1. บอร์ดสานักการวางผังและพัฒนาเมือง

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ

งบประมาณ
(บาท)

หน่วยงาน

ไม่ใช้
สานักงานเขตบางกอกใหญ่
งบประมาณ

ภารกิจตามมิติ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น
4.3.2 (1) มาตรการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่าย
ไม่ใช้
บริหารกรุงเทพมหานคร
งบประมาณ
4.4.1 (1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน
ไม่ใช้
ทุจริตคอร์รัปชัน
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
ไม่ใช้
งบประมาณ
500,000.00
4.4.2 (1) โครงการสัมมนาเครือข่ายตรวจสอบการ
กระทาทุจริตและประพฤติมิชอบ
กรุงเทพมหานคร

ผลการดาเนินงาน
2. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
3. Website กรุงเทพมหานคร
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า
สามารถเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในทุกขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้าง
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อผ่านทางเว็บไซต์และ
ปิดประกาศที่หน่วยงาน

สานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานตรวจสอบภายใน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงานเขตจอมทอง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

สานักงาน ก.ก.

อยู่ระหว่างดาเนินการ

