รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
นางสาวพัชราภรณ์ เมธีธรรมาภรณ์
นิติกรปฏิบัติการ
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA
(ผู้รวบรวมข้อมูล)
ตามที่ได้ดาเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จากผลการประเมิน พ.ศ.
2563 โดยเทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้กาหนดมาตรการและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้มีการดาเนินการขับเคลื่ อนมาตรการและแนวทาง
ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้
O43 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์ประกอบด้านข้อมูล
- แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้ดาเนินการกาหนดมาตรการ/แนวทาง เพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
ดังนี้
มาตรการ/
แนวทาง
1. มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสริมสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม
ในรูปแบบการจัด
อบรม /จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์
2. จัดทาคู่มือแนว
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ

ทุกกอง

ระยะเวลา
ผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย. 64 ได้ประกาศ
มาตรการฯ
เพื่อให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
ถือปฏิบัติตาม
เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

ข้อเสนอแนะ
หากมี
บุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้าย เข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าว

-2มาตรการ/
แนวทาง
2. มาตรการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วม

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. เสริมสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบ
การจัดอบรม /จัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์

ทุกกอง

3. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

1.การตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง

กองคลัง

4. มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่

1. จัดทาคู่มือการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่

สานักปลัดฯ

5. มาตรการ
ป้องกันการ
รับสินบน

1. เสริมสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมในรูปแบบ
การจัดอบรม /จัดทา
สื่อประชาสัมพันธ์
รณรงค์

ทุกกอง

ระยะเวลา
ผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย. 64 ได้ประกาศ
มาตรการฯ
เพื่อให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
ถือปฏิบัติตาม
เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

ข้อเสนอแนะ

หากมี
บุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้าย เข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าว
ม.ค.- ก.ย. 64 ได้ประกาศ
หากมี
มาตรการฯ
บุคลากร
เพื่อให้บุคลากร บรรจุ/โอน/
ภายในหน่วยงาน ย้าย เข้ามา
ถือปฏิบัติตาม
ในหน่วยงาน
เป็นที่เรียบร้อย ควรแจ้งให้
แล้ว
ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าว
ม.ค.- ก.ย. 64 ได้ประกาศ
หากมี
มาตรการฯ
บุคลากร
เพื่อให้บุคลากร บรรจุ/โอน/
ภายในหน่วยงาน ย้าย เข้ามา
ถือปฏิบัติตาม
ในหน่วยงาน
เป็นที่เรียบร้อย ควรแจ้งให้
แล้ว
ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าว
ม.ค.- ก.ย. 64 ได้ประกาศ
หากมี
มาตรการฯ
บุคลากร
เพื่อให้บุคลากร บรรจุ/โอน/
ภายในหน่วยงาน ย้าย เข้ามา
ถือปฏิบัติตาม
ในหน่วยงาน
เป็นที่เรียบร้อย ควรแจ้งให้
แล้ว
ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าว

-3มาตรการ/
แนวทาง
6. มาตรการ
ป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

วิธีการดาเนินการ

1. เสริมสร้างฐานคิด
แยกแยะประโยชน์
ส่วนตัวและ
ประโยชน์ส่วนรวมใน
รูปแบบการจัดอบรม
/จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์
2. จัดทาคู่มือแนว
ปฏิบัติในการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ
7. มาตรการ
1. การพิจารณา
ตรวจสอบการใช้ อนุญาต อนุมัติ ยึด
ดุลพินิจ
หลักกฎหมาย
ระเบียบอย่าง
เคร่งครัด

8. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
พนักงาน ได้มี
โอกาสพัฒนาตน
ด้านความรู้
เรื่องกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน

1. ส่งพนักงานเข้า
รับการอบรม
2. ให้ผู้รับบริการ
ประเมินความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการของ
พนักงานผู้ให้บริการ
รายบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ทุกกอง

ทุกกอง

ระยะเวลา
ผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย. 64 1. ได้ประกาศ
มาตรการฯ
เพื่อให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
ถือปฏิบัติตามเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว
2. อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
จัดทาคู่มือ
โดยดาเนินการ
เสร็จแล้วบางส่วน
ม.ค.- ก.ย. 64 รายงานผลวิธีการ
ดาเนินการ ให้
ผู้บริหารรับทราบ
เมื่อสิ้นปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2564

ข้อเสนอแนะ
หากมี
บุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้าย เข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าว

หากมี
บุคลากร
บรรจุ/โอน/
ย้าย เข้ามา
ในหน่วยงาน
ควรแจ้งให้
ทราบถึง
มาตรการ
ดังกล่าว
ม.ค.- ก.ย. 64 1. ผู้เข้ารับการ 1. ควรให้
อบรม มีการ
พนักงาน
รายงานผลการ ได้รับ
อบรมหลังเข้ารับ การอบรม
การอบรมทุกครั้ง เพื่อพัฒนา
ให้ผู้บังคับบัญชา ความรู้อย่าง
ทราบเป็นที่
ต่อเนื่อง
เรียบร้อยแล้ว
2. ควรจัด
2. อยู่ระหว่าง
ให้มีการ
ดาเนินการ
ประเมิน
ประเมินความ
ความพึง
พึงพอใจต่อการ พอใจอย่าง
ให้บริการ และ
ต่อเนื่อง
จะรายงานผลได้ เพื่อนามา
เมื่อสิ้นสุดปี
ปรับปรุง
งบประมาณ
การทางาน
พ.ศ. 2564
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แนวทาง
9. การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร โดย
สร้างช่อง
ทางการติดต่อ/
การขอรับ
บริการ/การ
แสดงความ
คิดเห็นรูปแบบ
ออนไลน์

10. การ
ปรับปรุงเว็บไซต์
เพื่อความโปร่งใส
ในการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน

วิธีการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

จัดทาช่องทางในการ
ให้บริการรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น
E-service หรือ
Google Form

ทุกกอง

ดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลในเว็บไซต์
ให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายขึ้น

กองวิชาการฯ

ระยะเวลา
ผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ม.ค.- ก.ย. 64 มีการดาเนินการ
สร้างช่องทาง
ในการให้บริการ
รูปแบบออนไลน์
ขึ้น เช่น
E-service และ
Google Form
เป็นที่เรียบร้อย
แล้วและได้มีการ
เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ของ
เทศบาลฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
ม.ค.- ก.ย. 64 มีการดาเนินการ
ปรับปรุงข้อมูล
ในเว็บไซต์
ให้เป็นปัจจุบัน
และสามารถ
เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายขึ้นให้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการ
ปรับปรุงการ
ให้บริการ
รูปแบบ
ออนไลน์
ในด้านอื่นๆ
เพิ่มขึ้น

ควรมีการ
ปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน
สม่าเสมอ
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แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน
เพื่อปรับปรุงระบบการทางานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
คาชี้แจงในการตอบแบบสารวจ
1. แบบสารวจฉบับนี้ สาหรับประชาชนที่มารับบริการของเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเท่านั้น
2. แบบสารวจฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อปรับปรุงระบบ
การทางานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
3. คาตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงระบบการทางานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสารวจ
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ ( ) หญิง
2. อายุ ( ) ต่ากว่า 20 ปี
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
4. อาชีพ ( ) ประชาชนทั่วไป
( ) ผู้รับจ้าง

(
(
(
(
(

) ชาย
) 20 – 30 ปี
( ) 31 ปี – 40 ปี ( ) 41 ปี ขึ้นไป
) มัธยมศึกษา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
) บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ( ) บุคลากรหน่วยงานภาคเอกชน
) บุคลากรสถานศึกษา
( ) อื่นๆ โปรดระบุ...........................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อปรับปรุงระบบการทางานของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
คาชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน
พึงพอใจมากที่สุด
มีค่า 5 คะแนน
พึงพอใจมาก
มีค่า 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
มีค่า 3 คะแนน
พึงพอใจน้อย
มีค่า 2 คะแนน
พึงพอใจน้อยที่สุด
มีค่า 1 คะแนน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

ประเด็น
ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน
ความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
แบบฟอร์มมีความชัดเจน
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
บริการแจ้งผลการติดต่อหลังการเข้ารับบริการ
ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, ไลน์,เพจ
ฯลฯ
สายด่วน สาหรับการติดต่อเทศบาล เช่น สายด่วนนายกฯ เป็นต้น
บริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น เสียภาษีออนไลน์, ยื่นแบบคาร้องต่างๆ
บริการผ่านระบบขนส่งต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ เป็นต้น

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

-6ข้อ
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

ประเด็น
ด้านความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การแต่งตั้งภาคประชาชน เข้ามาส่วนร่วมในการบริหารจัดการเทศบาล
การเปิดเผยข้อมูลการดาเนินงาน ณ วันสิ้นสุดปีงบประมาณ
การเปิดเผยขั้นตอน/กระบวนการ/การรายงานผล-การร้องเรียนร้องทุกข์
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพร้อม และความกระตือรือร้น ของเจ้าหน้าที่ต่อการบริการ
ความรู้ การชี้แจง การให้คาแนะนา ของเจ้าหน้าที่ต่อการให้บริการ
ความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน/ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ความเสมอภาคของเจ้าหน้าที่ต่อการให้บริการ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ป้ายแสดงขั้นตอนการติดต่อขอรับบริการ
บริการในช่วงพักเที่ยง
โต๊ะ - เก้าอี้ สาหรับรอรับบริการ
จุดบริการสาหรับผู้มีความพิการ
วัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อบริการ ในสถานการณ์โควิด19

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
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ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสารวจในครั้งนี้
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
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