042 มาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่ วยงาน : การวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงาน
ของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒
---------------------------------การประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ในปี พ.ศ.
๒๕๖๒ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่ งใส พบว่าบุคลากรในองค์กรซึ่งเป็ นผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยภายในจะเชื่อมัน่ ในการดาเนิ นงานว่าเป็ นไปตามหลักการความโปร่ งใส แต่มีบุคลากรที่สะท้อน
ปัญหาโดยภาพรวมเกี่ยวกับความโปร่ งใสและความทุ่มเทให้กบั การทางานอย่างเต็มที่ ในส่วนของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยภายนอก ชี้ให้เห็นว่าประชาชนมีความเชื่อมัน่ ในคุณภาพของหน่วยงานว่ายึดตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ขอ้ มูลที่ชดั เจน
๑. การวิเคราะห์ ปัจจัยสนับสนุนและแผนปฏิบัติการ
๑.๑ ปัจจัยสนับสนุน
ในการดาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการดาเนิ นการ
ประสบความสาเร็จ ดังนี้
๑) ตัวชี้ วดั นี้ เป็ นตัวชี้ วดั ตามค ารั บ รองฯ ของหน่ วยงาน จึ งถื อเป็ นนโยบายส าคัญ ผูบ้ ริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่จึงให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
๒) การที่มีหน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นการสร้างระบบการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
๓) เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่ งใส โดยมีการ
จัดตั้งศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
๔) มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลทาง Web site ของ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
๑.๒ วิเคราะห์ แผนปฏิบัติการฯ
จากการวิเคราะห์แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริ ตประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์แล้ว มีขอ้ สังเกตในการดาเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

-๒๑. ลัก ษณะ/รู ป แบบของกิ จกรรมที่ เทศบาล ด าเนิ น การ จะเป็ นกิ จกรรมที่ มี ล ัก ษณะที่
คล้ายกัน ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
๒. การดาเนิ นกิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการฯ ของส่ วนราชการยังคงมุ่งเน้นการวัดผลเชิ ง
ปริ มาณ ยังไม่วดั ผลเชิ งคุณภาพจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เนื่ องจากผูร้ ับผิดชอบยังขาดความเข้าใจเรื่ องของการ
จัดทาแผน
๒. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขการดาเนินงาน
๒.๑ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค ในการดาเนินงาน
๒.๑.๑ ข้อดี
๒.๑.๑.๑) การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสช่ ว ยกระตุ้น ให้ เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ เกิ ด ความ
ตระหนักในการทางานที่เป็ นไปตามระเบียบ ขั้นตอน กฎหมาย และเกิดการติดตามงานอย่างเป็ นระบบ
๒.๑.๑.๒) ก่ อ ให้ เกิ ด การปรั บ ปรุ ง ระบบงานให้ เหมาะสมเพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการและ
ประชาชน
๒.๑.๑.๓) เกิ ด การพัฒ นาสมรรถนะในการท างานของบุ คลากรในหน่ วยงาน บุ ค ลากรมี ค วาม
ละเอียดรอบคอบในการทางาน ลดความผิดพลาดในการดาเนิ นการโดยเฉพาะในเรื่ องของการจัดซื้ อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ
๒.๑.๑.๔) เกิดการสร้างเครื อข่ายในการช่วยตรวจสอบการทางานของภาคราชการ การมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชนและเอกชน ในการตรวจสอบติดตามการทางานของภาคราชการ
๒.๑.๑.๕) ประชาชนเกิดความมัน่ ใจในการทางานของภาคราชการมากขึ้น ลดจานวนการร้องเรี ยน
เพิ่มความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานและเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานของภาคราชการ
๒.๑.๑.๖) เป็ นการเสริ มสร้างจิตสานึกและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบตั ิงานโดยสุ จริ ตและ
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตั ิงาน เสริ มสร้างและป้องกันการทุจริ ตในหน่วยงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒.๑.๑.๗) เป็ นการส่ งเสริ มให้มีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน และ
การดารงชีวิตของบุคลากรในหน่วยงาน เป็ นการสร้างภูมิคมุ ้ กันและความยัง่ ยืนของการพัฒนา
๒.๑.๑.๘) เป็ นการป้ องกันบุคลากรของหน่วยงานราชการมิให้กระทาผิด ซึ่ งทาให้เกิดผล ในทาง
ปฏิบตั ิที่ดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยตรง
๒.๑.๑.๙) เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม
จริ ยธรรม คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็ นที่ต้ งั และมีหลักธรรมาภิบาล

-๓๒.๑.๒ ข้อเสีย
การจัดทากิจกรรมหรื อแผนงานบางอย่าง เป็ นการเพิ่มภาระจากการปฏิบตั ิงานประจาและบุคลากร
ของหน่วยงานไม่ได้ให้ความสนใจและไม่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการจัดทาตัวชี้วดั
๒.๑.๓ ปัญหาอุปสรรค
๒.๑.๓.๑ การจัดหาวิทยากรที่ดีความรู ้และความสามารถในการมาสนับสนุนอบรมเป็ นเรื่ องที่ยาก
ขาดงบประมาณในการสนับสนุน
๒.๒.๓.๒ การจัดอบรม ให้ความรู ้ จากหน่วยงานกลาง ทั้งในเรื่ องวิชาการและด้านการป้ องกันยังมี
น้อย ไม่ต่อเนื่อง
๒.๑.๓.๓ เครื อข่ายในภาคประชาชนบางส่ วน ยังขาดความเข้าใจในบทบาทของการตรวจสอบของ
ตนเอง โดยเห็นว่าการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตเป็ นเรื่ องของหน่วยงานราชการเท่านั้น
๓. ข้อเสนอมาตรการในการขับเคลื่อนการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดาเนิ นการป้ องกันการทุจริ ต ของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ส่ วนราชการต่าง ๆ สามารถ
ดาเนิ นการให้เป็ นไปได้ระดับหนึ่ งตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานแต่ยงั ไม่ครบทุกโครงการ
ที่ต้ งั ไว้ จึงเห็นควรนาเสนอประเด็นดังกล่าวให้คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาล เจ้าหน้าที่ ทุกส่ วนราชการ ได้พิจารณาเพื่อเป็ นข้อมูลในการขับเคลื่อนการส่ ง เสริ มคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสและควรกาหนดมาตรการเพิ่มเติม
๑. พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม ไม่กระทาการทุจริ ตประพฤติมิ
ชอบ ให้เป็ นรู ปธรรมมากขึ้น
๒. พัฒนาระบบประเมินผลการเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนาผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
๓. เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเข้าถึงอานาจการตัดสิ นใจ โดยให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่ งใส สมเหตุสมผล
๔.กาหนดผูร้ ับผิดชอบหลัก และผูเ้ กี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนการบริ ก ารสาธารณะที่มี คุณภาพ
คุณธรรม มีความโปร่ งใสทุกขั้นตอน

