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คานา
โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์มุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและ
นาข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาล
ในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากดัชนีทั้ง 5 ดัชนี ได้แก่ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด
3) ดั ช นี ความปลอดจากการทุจ ริ ต ในการปฏิบั ติงาน 4) ดัช นี วัฒ นธรรมคุ ณธรรมในองค์กร และ
5) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน โดยประเมินผลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal) ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เชื่อมั่น
เป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกัน
ขั บ เคลื่ อนการบริ หารงานภาครั ฐ ภายใต้ กรอบธรรมาภิ บาล และประการส าคั ญ คื อ ได้ มี บทบาท
ในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :
CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะผู้จัดทา
กันยายน 2561
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หน่วยงานระดับ จังหวัด
รหัสหน่วยงาน 7662

บทสรุปผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------------------------การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และเพื่อให้มีการจัดทามาตรการในการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและในระดั บ ปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ข้ า รั บ
การประเมินโดยประเมินจาก 3 แหล่งข้อมูล คือ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) จานวน 120 คน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) จานวน 193 คน และ 3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ดั ช นี ที่ ท าการประเมิ น มี 5 ดั ช นี คื อ 1) ดั ช นี
ความโปร่ ง ใส 2) ดั ช นี ค วามพร้ อ มรั บ ผิ ด 3) ดั ช นี ค วามปลอดจากการทุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ง าน
4) ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร และ 5) ดั ช นี คุ ณ ธรรมการท างานในหน่ ว ยงาน ส าหรั บ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมจังหวัดราชบุรี
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.16 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูงมาก
เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนี ความพร้อมรับผิด ได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 90.54
รองลงมา คือ ดัช นี วัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.49 ดัช นีคุณธรรม
การทางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.81 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ได้ค ะแนนเท่า กับ ร้อ ยละ 80.10 และดัช นีค วามโปร่ง ใส ได้ค ะแนนเท่า กับ ร้อ ยละ 69.17
ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
คะแนน ITA = 81.16
(ถ่วงน้าหนัก)

69.17
ความโปร่งใส

82.81

90.54

คุณธรรมการ
ทางานใน
หน่วยงาน

ดัชนี

ความพร้อมรับผิด

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
5. คุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

90.49

ระดับผล
การประเมิน

80.10

สูงมาก

คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
69.17
90.54

ระดับผล
การประเมิน
สูง
สูงมาก

80.10

สูงมาก

90.49

สูงมาก

82.81

สูงมาก

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถว่ งน้าหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามจากทุกแบบสารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้าหนัก
สาหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี

2. การจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับ จังหวัด พบว่า ได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 81.16
ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 64 ของจานวน 76 จังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 2
คะแนน
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ITA = 81.16
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3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของจังหวัด
3.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
3.1.1 ข้อเสนอแนะตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)
ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
การรับสินบน

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน กลุ่มงานตรวจสอบของจังหวัด ควรมีความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (I12)
คุณธรรมการบริหารงาน
การปราศจากการซื้อขายตาแหน่งหรือใช้เส้นสาย
ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อน
ตาแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (I15)

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือ
ผู้อื่น (I4)

3.1.2 ข้ อ เสนอแนะตามแบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก
(External) ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
การรับสินบน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
1) การเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัด (E11)
2) การปฏิบัตหิ น้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือ
ผู้อื่น (E12)
3) กาหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
จังหวัด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน (E13)
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3.1.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) ที่ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง คื อ
EB2 (1), EB3 (2) และ EB3 (4) ในประเด็นดังนี้
EBIT
EB2 (1) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน

ประเด็นที่ควรปรับปรุง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ถือได้ว่า
เป็ น หนึ่ ง ในแผนการด าเนิ น งานที่ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาชนเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน แต่อาจยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวม
ภารกิจของจังหวัดที่ชัดเจน แม้ในปัจจุบันจังหวัด ยังไม่ได้กาหนดกลุ่มภารกิจหรือ
ลักษณะงานหรือวางระบบให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โดยตรง แต่ในอนาคตจังหวัดควรมีการดาเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากกระบวนการ
เปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มถื อ
เป็นกระบวนการเบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) ในการยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
EB3 (2) การกาหนด
เอกสารประกอบของจั งหวัด มีข้ อมู ลเน้ นไปที่ วิธี การส่ งเสริ มการสร้ างความ
มาตรการ กลไก หรือการวาง โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดราชบุรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นการดาเนินการกาหนด
ระบบในการดาเนินการ
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน จัดซื้อจัดจ้าง แต่จากหลักฐานยังขาดในส่วนคาสั่งหรือ ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
EB3 (4) การเผยแพร่บันทึก
ตามลิ ง ก์ ที่ จั ง หวั ด แจ้ ง มาพบการเผยแพร่ ฐ านข้ อ มู ล ที่ มี เ นื้ อ หาแสดงถึ ง
รายละเอียดวิธีการและ
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดอย่างกระจัดกระจายเท่านั้น
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งไม่อาจสรุปได้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปีได้ เพื่อความสะดวกอาจจะใช้เอกสารตามแบบ สขร.1 นามาเผยแพร่
ในลักษณะลิงก์ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
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3.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะในหัวข้อนี้เป็นการนาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสารวจ
ในส่วนที่ 3 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ จังหวัด เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้
3.2.1 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยมีประเด็นที่
ควรพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่
1) จังหวัดควรมีการจัดอบรม หรือปลูกฝังความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
2) จั ง หวั ด ควรมี ห ลั ก เกณฑ์ ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ ก าหนดขึ้ น มาใช้
ควรปฏิบัติใช้อย่างจริงจังและเสมอภาคทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3.2.2 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) โดยมีประเด็น
ที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง และชัดเจน
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมจังหวัดราชบุรี
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.16 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูงมาก
4.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
ผู้บ ริ ห ารของจั งหวัด ควรพิจารณาจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของจังหวัดขึ้นโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เข้ากับภารกิจหลักของจังหวัด โดยมีมาตรการที่ครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผู้บริหารของจังหวัดควรพิจารณา
ดาเนินการปรับฐานความคิดของบุคลากรภายในจังหวัดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จัดให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมภายในจังหวัดเพื่อสร้าง
แนวคิดต่อต้านการทุจริต ดาเนินการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตของบุ คลากร และเสริมพลั งการมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัด เพื่อร่ว มกัน
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหาร
ของจังหวัดควรแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และให้มีการกาหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของบุคลากรของจังหวัดในทุกระดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ผู้บริหารของจังหวัดควรให้ความสาคัญ
และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นก่อตัวนโยบาย
กาหนดนโยบาย ตัดสินใจนโยบาย ปฏิบัตินโยบาย และประเมินนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผู้บริหารของจังหวัดควรพัฒนา
กลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนด
กลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารของ
จั ง หวั ด ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของจั ง หวั ด
ให้มีประสิทธิภาพ และควรเปิดเผยข้อมูลผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบเพื่ อตระหนักถึงโทษ
ของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index – CPI) ของประเทศไทย ผู้บริหารของจังหวัดควรพิจารณากาหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และการอนุมั ติ อนุญาตให้มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ
และปลอดจากการทุจริต เพื่อยกระดับการรับรู้ของประชาชน และนักลงทุนต่างชาติ
4.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ
ในระดับปฏิบัติ ผู้บริหารของจังหวัดควรพิจารณาจัดทามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
1) การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน ผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ เ ข้ า มา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของจังหวัด โดยจังหวัดแต่ละแห่งควรมีการกาหนด มาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวมภารกิจของจังหวัด
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ
PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบันหลายจังหวัดยังไม่ได้
กาหนดกลุ่ มภารกิจหรื อลั กษณะงานเพื่อวางระบบให้ผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโดยตรง แต่ในอนาคตจังหวัดควรมีการดาเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจาก
กระบวนการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่ วมถือเป็นกระบวนการ
เบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) ในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
2) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจังหวัดแต่ละแห่งควรมีการกาหนด
มาตรการ กลไก หรื อการวางระบบในการด าเนิ นการเพื่ อส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
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ในภาพรวมของหน่ ว ยงานให้ ชั ด เจน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประเด็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการเผยแพร่
แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งประจ าปี ง บประมาณ แนวทางการบั นทึก รายละเอีย ดวิธี การและขั้น ตอน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็ นระบบ และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ คู่ สั ญ ญา ตลอดจนกลไกการก ากั บ ติ ด ตามกระบวน
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมถึงการกาหนดกลไก
ที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จังหวัดจึงควรผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
3) การบริ ห ารผลการปฏิ บัติ ง านและการดาเนิน การกับ เจ้า หน้า ที่ผู้ มี ผ ลสั มฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่า โดยจังหวัดแต่ละแห่งควรมีการกาหนด วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าให้ชัดเจน
ตลอดจนควรมี ก ารก าหนดกลไกการก ากั บ ติ ด ตามที่ มี ลั ก ษณะของการขั บ เคลื่ อ นกระบวนงาน
ตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน
อย่างเต็มที่
4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน ซึ่งจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการ
วิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน เช่นภารกิจในการให้บริการในการอนุมัติ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการใช้อานาจหน้าหน้าที่และตาแหน่ง เพราะผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อาจสามารนาไปใช้
เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการกาหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของจังหวัดได้
5) การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน โดยจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องมีการจัดทากรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้วยการนาผลการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากพฤติการณ์
ของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมของภารกิจของจังหวัดมาเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
6) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยจังหวัดแต่ละแห่งต้องมีการดาเนินการที่สอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ การ
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ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะ
ของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น จังหวัดควรมีการกาหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการกากับดูแล
การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นคาสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดของ
จั ง หวั ด หรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น เหล่ า นี้ ใ นภาพรวม และต้ อ งผลั ก ดั น
ให้มีการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

_______________……________________
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รายงานผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของจังหวัดราชบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
--------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสาคัญกับการวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศในระยะยาว
โดยได้กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นที่การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สอดรับ
กับความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการจะดาเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดจะต้องแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่อยู่ในระดับรุนแรง
ไปด้วยในเวลาเดียวกัน เพื่อไม่ให้การทุจริตกลายเป็นตัวแปรสาคัญที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม
แม้ในห้วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีความพยายามในการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ ก็ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ไ ขปั ญ หาให้ ห มดสิ้ น ไปได้ จากดั ช นี ก ารรั บรู้ การทุจ ริ ต ประจ าปี พ.ศ. 2560
ซึ่งจั ดทาขึ้นโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประเทศไทย
ได้คะแนน 37 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 96 จาก 180 ประเทศ แม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2559
ซึ่งประเทศไทยมีคะแนน 35 คะแนน อยู่ในลาดับที่ 101 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมิน 176 ประเทศ
แต่ยั งแสดงให้เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของไทยยังคงอยู่ในระดับรุนแรง (Transparency
International, 2017)
สานั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน
ป.ป.ท.) ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหา
การทุจริตตามนโยบาย “โกงเก่าหมดไป โกงใหม่ไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้โกง” และตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่กาหนดเป้าหมาย
การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้นเป็น 50 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2564
โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กาหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) เป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงาน
อย่างโปร่ งใส มีแนวทางในการป้ องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้ง
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะนาไปสู่การลดการทุจริตในภาพรวมของประเทศไทย
และสามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน (สานักงาน ป.ป.ช., 2560, น. 91)
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สานักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบงบประมาณและดาเนินการประเมิน ITA
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานภาครัฐ
ที่สานักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน ITA จานวน 222 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ
ระดับกรม จานวน 146 หน่วยงาน และจังหวัด จานวน 76 จังหวัด ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA
ที่อยู่ในความรับ ผิดชอบของส านักงาน ป.ป.ท. เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ จึงดาเนินการร่วมกับ
โรงเรียนนายร้อยตารวจในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ด้านการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้นาข้อมูล
ผลการประเมินไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล อันจะส่งผลต่อการยกระดับ
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น และ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ ก าหนดไว้ ว่ า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ ง ชาติ ต้ า นทุ จ ริ ต (Zero
Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.2.1 เพื่ อ ประเมิ น ผลด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
1.2.2 เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
1.2.3 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ
1.3 ขอบเขตการดาเนินงาน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.3.1.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานตามนโยบาย
ที่ประกาศไว้
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ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีกระบวนการ
ในการเปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาชน หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปั ญหาส าคัญ หรือยกระดับไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่ ว นอื่ น ๆ (Collaboration) เพื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศ พั ฒ นาระบบงาน พั ฒ นา
การให้บริการ หรือการสร้างนวัตกรรมในการต่อยอด ทั้งในรูปของนวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรม
การให้ บ ริ การ หรื อนวัตกรรมการบริห ารองค์กร หรือการแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน
ที่มีความสลับซับซ้อน และรับผิดชอบต่อความสาเร็จร่วมกัน
ตัว ชี้ วั ด ที่ 3 การจั ด ซื้ อ จัด จ้ า ง เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น มี ก าร
ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.3.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การดาเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีการเผยแพร่ ร ายงานการประเมิน ผลการปฏิบั ติง านตามแผนปฏิ บัติ ราชการในปีที่ ผ่ า นมา และ
มีการเผยแพร่ แ ผนปฏิบั ติ ร าชการประจาปี เพื่อ ให้ ส าธารณชนได้ติด ตามตรวจสอบว่าหน่ว ยงาน
ได้ดาเนินภารกิจตามพันธกิจของหน่วยงานและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนหรือไม่
ตลอดจนประเมินกลไกการกากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีการกากั บ ตรวจสอบเจ้ าหน้ าที่ข องหน่ว ยงาน เพื่อ ให้ ป ฏิบัติห น้าที่ อย่า งเต็ มประสิ ทธิ ภ าพ และ
มุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยงานที่รับ
การประเมินได้แสดงถึงเจตจานงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สาเร็จตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินให้
ความสาคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
สาธารณชน และจะต้องมีกระบวนการจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม
1.3.1.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption
– Free Index) ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) ผู้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:

- 14 -

EIT) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)
ประกอบด้ วย 1 ตัวชี้วัด คือ ตัว ชี้ วัดการรับ สิ นบน เพื่อให้ ห น่ว ยงานที่รับ การประเมินได้รับ ทราบ
สถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้นอันจะนาไปสู่การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบในการป้องกันการรับสินบน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
1.3.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
ประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และ
หลั กฐ านเชิ งประจั กษ์ ( Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต และ
พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาไปสู่การกาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ตัว ชี้ วัด ที่ 3 แผนป้ องกันและปราบปรามการทุ จริต เพื่ อให้ ห น่ว ยงานที่รั บ
การประเมิน ให้ ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่ว ยงาน โดยจัดทาเป็ น
แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมีการดาเนินการอย่างจริงจัง
ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
มีกลไกการตรวจสอบภายในหน่วยงาน ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็น
กลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทุจริต รวมไปถึงมีกระบวนการลงโทษ
ทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจัง
1.3.1.5 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
ประเมิ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และ
หลั กฐ านเชิ งประจั กษ์ ( Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT)
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการกากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการ ที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณธรรมการบริหารงาน เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้
รับทราบและตระหนักถึงการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั้งด้านทรัพยากรบุคคล ด้านงบประมาณ
และด้านการมอบหมายงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การบริหารงานภายในของหน่วยงานมีคุณธรรมมากขึ้น
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2. ระเบียบวิธีการประเมิน
2.1 วิธีการประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment - ITA) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยที่สาคัญ 3 วิธี คือ
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) เก็บข้อมูลโดยให้หน่วยงาน
ที่เข้ารั บ การประเมิ น ตอบค าถามพร้อมแนบเอกสาร/หลั กฐานประกอบการตอบและจัดส่ งให้ แ ก่
ที่ปรึกษาการประเมิน
2) แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal) เก็ บ ข้ อ มู ล
โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า ทางไปรษณี ย์ ทางโทรศั พ ท์ ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
3) แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External) เก็ บ ข้ อ มู ล
โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเผชิ ญ หน้ า ทางไปรษณี ย์ ทางโทรศั พ ท์ ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางแบบสอบถามออนไลน์ หรือวิธีการซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการวิจัย
2.2 เกณฑ์การแปลผลคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
80 - 100
60 - 79.99
40 - 59.99
20 - 39.99
0 - 19.99

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

=
=
=
=
=

มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูงมาก
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานสูง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานปานกลาง
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานต่า
มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานต่ามาก

2.3 ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรเป้าหมาย และการเลือกตัวอย่าง
คณะที่ปรึกษาโครงการฯ กาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย และเลือกตัวอย่างที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ประชากรเป้าหมาย คือ
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน โดยจัดเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด
2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ประชากรเป้าหมาย
คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินซึ่งปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีอายุ
การท างานตั้ งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป โดยที่ ปรึ กษาจะประสานงานหน่ วยงานที่ เข้ ารั บการประเมิ น ให้ จั ด ส่ ง
ฐานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ทั้งหมดหรือเท่าที่มีจานวนมากที่สุด เพื่อวิเคราะห์และกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
และขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับตาแหน่ง
รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
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3) แบบสารวจความคิดเห็ นผู้มีส่ วนได้ส่ว นเสียภายนอก (External) ประชากร
เป้ า หมาย คื อ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยที่ปรึกษาจะต้องศึกษาภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน เพื่อกาหนด
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน และประสานงานหน่วยงานที่รับการประเมินให้จัดส่งฐานข้อมูล
รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กาหนด เพื่อวิเคราะห์และกาหนดกลุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
ที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยจะต้องครอบคลุมตามโครงสร้าง ระดับตาแหน่ง และพื้นที่/สาขา
ของหน่วยงาน รวมถึงมีลักษณะของความเป็นตัวแทนที่ดีตามหลักวิชาการ
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2.4 กรอบแนวคิดในการดาเนินงาน
โครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment) จาแนกตามดัชนีที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
กรอบแนวคิดการประเมิน
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งITA
ใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment)

ดัชนีความโปร่งใส
(Transparency
Index)

ดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability
Index)

Integrity &
Transparency
Assessment :
ITA

ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
(Corruption – Free Index)

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
(Integrity Culture Index)

IIT ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal)
EIT ประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External)
Evidence – based ประเมินจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน
(Work Integrity Index)

เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั

การเปิดเผยข้อมูล

EIT & EBIT

การมีสว่ นร่วม

EIT & EBIT

การจัดซื้อจัดจ้าง

EBIT

การดาเนินงานตามภารกิจ

EIT & EBIT

การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EIT & EBIT

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

IIT+EIT & EBIT

การจัดการเรื่องร้องเรียน

IIT+EIT & EBIT

การรับสินบน

IIT+EIT & EBIT

การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

IIT & EBIT

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

IIT & EBIT

แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

IIT & EBIT

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน

IIT

มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการ

IIT+EIT & EBIT

คุณธรรมการบริหารงาน

IIT

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการประเมิน ITA
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3. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด และบทวิเคราะห์ภารกิจหลักของจังหวัด
จังหวัดราชบุรี มีที่ทาการ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอาเภอ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0 3233 7890 เว็บไซต์ของจังหวัด : www.ratchaburi.go.th
มีอัตรากาลั งทั้งสิ้ น จานวน 4,600 คน โดยจาแนกเป็นข้าราชการ จานวน 3,720 คน
พนักงานราชการ จานวน 322 คน และลูกจ้างประจา จานวน 558 คน
จั ง หวั ด เป็ น รู ป แบบการบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าคที่ เ ป็ น การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น
ตามหลักการแบ่งแยกอานาจ โดยส่วนราชการส่วนกลางจะมอบอานาจหน้าที่ในกิจการบางอย่างให้แก่
ส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติ พร้ อมมอบอานาจตัดสินใจในขอบเขตที่กาหนด ซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญ
ทางการเมืองในการแปลงนโยบายการเมืองสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 52/1 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 กาหนดให้จังหวัดมีอานาจและ
ภารกิจหลักภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(2) ดูแลให้ มีการปฏิบั ติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้ เกิดความสงบ
เรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชน และชุมชนที่ด้อยโอกาส
เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว
และมีคุณภาพ
(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการตามอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่
จะดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกาหนด
การดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด มีขอบเขตการประเมินโดยพิจารณา
การดาเนิ น การในภาพรวมของจั งหวั ด ไม่ใ ช่การดาเนินการของส านักงานจังหวั ดหรือหน่ว ยงาน
ใดหน่วยงานหนึ่งในจังหวัด เนื่องจากจะต้องสะท้อนภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานที่เป็นภาพรวมของจังหวัดนั้นๆ
จากการศึกษาภารกิจหลักของแต่ละจังหวัด พบว่า ทั้ง 76 จังหวัด มีภารกิจหลักและอานาจ
หน้ าที่ตามพระราชบั ญญัติระเบี ยบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 ข้างต้น มีผู้ ว่าราชการจังหวัด
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เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด โดยเป็ น ผู้ รั บ นโยบายและค าสั่ ง จากนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาล
คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาสู่ การปฏิบัติให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และ
เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด
ทั้งนี้ ในแต่ละจังหวัดมีสานักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางในการดาเนินภารกิจเกี่ยวกับราชการทั่วไป
และการวางแผนพัฒนาภายในจังหวัด และมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม
ได้ตั้งขึ้นเพื่อดาเนินภารกิจเกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ โดยถือเป็นหน่วยงาน
ราชการทีอ่ ยู่ในการกากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ จังหวัด ราชบุรี มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค
จานวนทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน ได้แก่
(1) สานักงานจังหวัด
(2) สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
(3) สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
(4) สานักงานพลังงานจังหวัด
(5) สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
(6) สานักงานคลังจังหวัด
(7) สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(8) สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
(9) สานักงานประมงจังหวัด
(10) สานักงานปศุสัตว์จังหวัด
(11) สานักงานเกษตรจังหวัด
(12) สานักงานสหกรณ์จังหวัด
(13) สานักงานขนส่งจังหวัด
(14) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
(15) สานักงานสถิติจังหวัด
(16) สานักงานพาณิชย์จังหวัด
(17) ที่ทาการปกครองจังหวัด
(18) สานักงานที่ดินจังหวัด
(19) สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
(20) สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
(21) สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(22) สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
(23) สานักงานบังคับคดีจังหวัด
(24) สานักงานคุมประพฤติจังหวัด

- 20 -

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

สานักงานแรงงานจังหวัด
สานักงานจัดหางานจังหวัด
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
สานักงานประกันสังคมจังหวัด
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

4. ผลการประเมินของจังหวัด
ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน โดยภาพรวมจังหวัดราชบุรี
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.16 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับสูงมาก
4.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน จาแนกรายละเอียด
ตามดัชนีและตัวชี้วัด
เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบว่า ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ
90.54 รองลงมา คื อ ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ ก ร ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 90.49
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.81 ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.10 และดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
69.17 ดังแสดงผลคะแนนในภาพที่ 4 และรายละเอียดตัวชี้วัดดังแสดงในตารางที่ 1
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ภาพที่ 4 สรุปภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ระดับผล
การประเมิน

คะแนน ITA = 81.16
(ถ่วงน้าหนัก)

69.17
ความโปร่งใส

82.81

90.54

คุณธรรมการ
ทางานใน
หน่วยงาน

ดัชนี

ความพร้อมรับผิด

วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

1. ความโปร่งใส
2. ความพร้อมรับผิด
3. ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบตั ิงาน
4. วัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร
5. คุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

ความปลอดจาก
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

90.49

80.10

สูงมาก

คะแนนดัชนี
(ร้อยละ)
69.17
90.54

ระดับผล
การประเมิน
สูง
สูงมาก

80.10

สูงมาก

90.49

สูงมาก

82.81

สูงมาก

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละดัชนีที่ถว่ งน้าหนักแล้ว
2. คะแนนดัชนีเป็นการคานวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคาถามจากทุกแบบสารวจในดัชนีที่ยังไม่ถ่วงน้าหนัก
สาหรับการเปรียบเทียบในแต่ละดัชนี

4.2 การจัดอันดับผลคะแนน
เมื่อทาการจัดอันดับผลคะแนนระดับ จังหวัด พบว่า ได้คะแนน ITA เท่ากับร้อยละ
81.16 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 64 ของจานวน 76 จังหวัด ดังแสดงในภาพที่ 5
คะแนน
100

ITA = 81.16

90
80
70

อันดับที่ 64

60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

ภาพที่ 5 การจัดอันดับผลคะแนนของจังหวัดราชบุรี

130

140

150

อันดับที่
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4.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน จาแนกตามแหล่งข้อมูล
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจาแนกตามแหล่งข้อมูล
พบว่า คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 82.74 คะแนนจากผู้มีส่วนได้
ส่ว นเสี ย ภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 77.49 และคะแนนจากข้อมูล เอกสาร/หลั กฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 86.36 ดังแสดงในภาพที่ 6
คะแนน
100
90

82.74

80

86.36
77.49

70
60
50
40
30
20
10
0

Internal

External

Evidence - Based

ภาพที่ 6 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานจาแนกตามแหล่งข้อมูล
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ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีและตัวชี้วัด
ดัชนี/ตัวชี้วัดย่อย
1. ดัชนีความโปร่งใส
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
1.2 การมีส่วนร่วม
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
2.1 การดาเนินงานตามภารกิจ
2.2 การปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
2.3 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
การรับสินบน
*กรณีมีการชี้มูลความผิดและ
ไต่สวนข้อเท็จจริง
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.3 แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
4.4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน
5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
5.2 คุณธรรมการบริหารงาน
คะแนนรายแบบสารวจ (100.00)

ค่าน้าหนัก
(ร้อยละ)

EBIT

IIT

EIT

26
100.00
50.00
50.00

84.40
80.64

18
100.00
100.00
100.00
100.00

89.74
91.24

81.33
80.76
81.17
81.21

22

คะแนน
ที่ได้
69.17
92.20
65.32
50.00
90.54
90.67
90.38
90.30
90.82
80.10

100.00

79.10

61.19

คะแนน
หลังถ่วง
น้าหนัก
17.98

16.30

17.49

80.10
- 0.1304

16
100.00
100.00

87.92
84.02

90.49
93.96
92.01

100.00

87.46

93.73

82.24

82.24

18

82.81
100.00

82.76

86.36

77.69
82.74

81.05

14.48

14.91

87.94
77.69

77.49

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของจังหวัด

81.16
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนี ของจังหวัดราชบุรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผ ลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ล ะดัชนีที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่
จะต้องพัฒนาไว้ดงั ต่อไปนี้
5.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 69.17
จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.1.1 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.20 เป็นคะแนนจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 84.40 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External สอดคล้องกับคะแนน Evidence - Based
5.1.2 การมี ส่ ว นร่ ว ม โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 65.32 เป็ น คะแนนจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 80.64 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 50.00 เห็นได้ว่าคะแนน Evidence - Based ต่ากว่าคะแนน External
ดังนั้น ควรปรับปรุง Evidence - Based ในเรื่อง การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน (EB2(1)) เนื่องจากคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแผนการดาเนินงานที่มีการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน แต่อาจยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการ
กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวมภารกิจ
ของจังหวัดที่ชัดเจน แม้ในปัจจุบันจังหวัด ยังไม่ได้กาหนดกลุ่มภารกิจหรือลักษณะงานหรือวางระบบ
ให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานโดยตรง แต่ ใ นอนาคตจั ง หวั ด ควรมี ก าร
ดาเนิ น การในเรื่ องนี้ เนื่ อ งจากกระบวนการเปิด โอกาสให้ ภ าคประชาชนหรื อผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
เข้ามามีส่วนร่วมถือเป็นกระบวนการเบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) ในการยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
5.1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
โดยได้เท่ากับร้อยละ 50.00 ซึ่งควรปรับปรุงในเรื่อง 1) การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (EB3(2)) เนื่องจาก เอกสารประกอบ
ของจังหวัดมีข้อมูลเน้นไปที่วิธีการส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดราชบุรี
ซึ่ ง นั บ ได้ ว่ า เป็ น การด าเนิ น การก าหนดมาตรการ กลไก หรื อ การวางระบบในการด าเนิ น การ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จากหลักฐานยังขาดในส่วนคาสั่ งหรือข้อสั่งการอย่าง
เป็นทางการโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และ 2) การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจั ดซื้อจัดจ้ าง อย่างเป็น ระบบ (EB3(4)) เนื่องจาก ตามลิ งก์ที่จังหวัดแจ้งมาพบการเผยแพร่
ฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาแสดงถึงรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดอย่างกระจัด
กระจายเท่านั้น
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ซึ่งไม่อาจสรุปได้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของหน่วยทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีได้ เพื่อความสะดวก
อาจจะใช้เอกสารตามแบบ สขร.1 นามาเผยแพร่ในลักษณะลิงก์ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
5.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
90.54 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.2.1 การด าเนิ น งานตามภารกิ จ โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 90.67
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 81.33 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External สอดคล้องกับ
คะแนน Evidence - Based
5.2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.38 เป็นคะแนน
จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 80.76 และคะแนนจากหลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External สอดคล้องกับ
คะแนน Evidence - Based
5.2.3 เจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห าร โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 90.30
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 81.17 คะแนนจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 89.74 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External และ Internal สอดคล้องกับคะแนน Evidence - Based
5.2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.82 เป็นคะแนน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ 81.21 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal) เท่ากับร้อยละ 91.24 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับ
ร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External และ Internal สอดคล้องกับคะแนน Evidence - Based
5.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)
ในตัวชี้วัดการรั บสินบน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.10 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ภายนอก (External) เท่ากับร้ อยละ 61.19 คะแนนจากผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับ
ร้อยละ 79.10 และคะแนนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00
เห็นได้ว่าคะแนน External และ Internal ต่ากว่าคะแนน Evidence - Based ดังนั้น ควรปรับปรุง
External ในเรื่อง 1) การเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด (E11) 2) การปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น (E12) และ
3) การกาหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของจังหวัด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน (E13) และควรพัฒนา Internal ในเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น (I4))
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นอกจากนี้ หน่วยงานยังถูกไต่สวนจากสานักงาน ป.ป.ท. จานวน 6 เรื่อง จึงถูกหักคะแนน
0.1304 คะแนน
5.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 90.49 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.4.1 การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 93.96
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 87.92 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal มีความสอดคล้อง
กับคะแนน Evidence - Based
5.4.2 การป้ องกัน ผลประโยชน์ทั บซ้ อน โดยรวมได้ค ะแนนเท่ ากั บร้ อยละ 92.01
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 84.02 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal มีความสอดคล้อง
กับคะแนน Evidence - Based
5.4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.73
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) เท่ากับร้อยละ 87.46 และคะแนนจากหลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน Internal มีความสอดคล้อง
กับคะแนน Evidence - Based
5.4.4 การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ภายใน โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 82.24
เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยได้เท่ากับร้อยละ 82.24 ซึ่งควรพัฒนาในเรื่อง
กลุ่มงานตรวจสอบของจังหวัด ควรมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (I12)
5.5 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 82.81 จาแนกคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
5.5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้ บริการ โดยรวม
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.94 เป็นคะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) เท่ากับร้อยละ
81.05 คะแนนจากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน (Internal) เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 82.76 และคะแนนจาก
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เท่ากับร้อยละ 100.00 เห็นได้ว่าคะแนน External
และ Internal สอดคล้องกับคะแนน Evidence - Based
5.5.2 คุณธรรมการบริหารงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 77.69 เป็นคะแนน
จากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภายใน (Internal) โดยได้ เ ท่ า กั บ ร้ อ ยละ 77.69 ซึ่ ง ควรพั ฒ นาในเรื่ อ ง
การปราศจากการซื้อขายตาแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อน
ตาแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (I15)
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6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของจังหวัด
6.1 ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
6.1.1 ข้อเสนอแนะตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)
ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
การรับสินบน

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน กลุ่มงานตรวจสอบของจังหวัด ควรมีความเป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ (I12)
คุณธรรมการบริหารงาน
การปราศจากการซื้อขายตาแหน่งหรือใช้เส้นสาย
ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อน
ตาแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (I15)

ดัชนีคุณธรรมการทางาน
ในหน่วยงาน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
การปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือ
ผู้อื่น (I4)

6.1.2 ข้อเสนอแนะตามแบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External)
ดัชนีและตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนี
ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
การรับสินบน

ประเด็นที่ควรพัฒนา
1) การเรียกสินบนหรือให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในจังหวัด (E11)
2) การปฏิบัตหิ น้าที่หรือใช้อานาจหน้าที่ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือ
ผู้อื่น (E12)
3) กาหนดนโยบาย โครงการหรือสัมปทานของ
จังหวัด เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กร
ธุรกิจเอกชน (E13)
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6.1.3 ข้อเสนอแนะจากการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based)
หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence-Based) ที่ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง คื อ
EB2 (1), EB3 (2) และ EB3 (4) ในประเด็นดังนี้
EBIT
EB2 (1) การกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการวาง
ระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน

ประเด็นที่ควรปรับปรุง
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ถือได้ว่า
เป็ น หนึ่ ง ในแผนการด าเนิ น งานที่ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาชนเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน แต่อาจยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวม
ภารกิจของจังหวัดที่ชัดเจน แม้ในปัจจุบันจังหวัด ยังไม่ได้กาหนดกลุ่มภารกิจหรือ
ลักษณะงานหรือวางระบบให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โดยตรง แต่ในอนาคตจังหวัดควรมีการดาเนินการในเรื่องนี้ เนื่องจากกระบวนการ
เปิ ด โอกาสให้ ภ าคประชาชนหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มถื อ
เป็นกระบวนการเบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) ในการยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
EB3 (2) การกาหนด
เอกสารประกอบของจั งหวัด มีข้ อมู ลเน้ นไปที่ วิธี การส่ งเสริ มการสร้ างความ
มาตรการ กลไก หรือการวาง โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดราชบุรี ซึ่งนับได้ว่าเป็นการดาเนินการกาหนด
ระบบในการดาเนินการ
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสใน จัดซื้อจัดจ้าง แต่จากหลักฐานยังขาดในส่วนคาสั่งหรือ ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
EB3 (4) การเผยแพร่บันทึก
ตามลิ ง ก์ ที่ จั ง หวั ด แจ้ ง มาพบการเผยแพร่ ฐ านข้ อ มู ล ที่ มี เ นื้ อ หาแสดงถึ ง
รายละเอียดวิธีการและ
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดต่างๆ ในจังหวัดอย่างกระจัดกระจายเท่านั้น
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซึ่งไม่อาจสรุปได้ว่าเนื้อหาที่ปรากฏแสดงถึงการเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยทุกรายการตามที่ระบุในแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปีได้ เพื่อความสะดวกอาจจะใช้เอกสารตามแบบ สขร.1 นามาเผยแพร่
ในลักษณะลิงก์ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้
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6.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อเสนอแนะในหัวข้อนี้เป็นการนาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสารวจ
ในส่วนที่ 3 ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ จังหวัด เพื่อให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณธรรม
และความโปร่งใส และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของจังหวัดกระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนี้
6.2.1 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) โดยมีประเด็นที่
ควรพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่
1) จังหวัดควรมีการจัดอบรม หรือปลูกฝังความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม ให้กับ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
2) จังหวัดควรมีหลักเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่กาหนดขึ้นมาใช้ ควรปฏิบัติใช้
อย่างจริงจังและเสมอภาคทุกระดับ ไม่เลือกปฏิบัติ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6.2.2 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) โดยมีประเด็น
ที่ควรพัฒนาและปรับปรุง คือ จังหวัดควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง และชัดเจน
7. ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
7.1 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย
ผู้บ ริ ห ารของจั งหวัด ควรพิจารณาจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของจังหวัดขึ้นโดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เข้ากับภารกิจหลักของจังหวัด โดยมีมาตรการที่ครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผู้บริหารของจังหวัดควรพิจารณา
ดาเนินการปรับฐานความคิดของบุคลากรภายในจังหวัดให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จัดให้มีกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมภายในจังหวัดเพื่อสร้าง
แนวคิดต่อต้านการทุจริต ดาเนินการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตของบุ คลากร และเสริมพลั งการมีส่ วนร่ว มของทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัด เพื่อร่ว มกัน
ต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหาร
ของจังหวัดควรแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน และให้มีการกาหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของบุคลากรของจังหวัดในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ผู้บริหารของจังหวัดควรให้ความสาคัญ
และปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในกระบวนการทางนโยบายทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ขั้นก่อตัวนโยบาย
กาหนดนโยบาย ตัดสินใจนโยบาย ปฏิบัตินโยบาย และประเมินนโยบาย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ผู้บริหารของจังหวัดควรพัฒนา
กลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกาหนด
กลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ผู้บริหารของ
จั ง หวั ด ควรพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของจั ง หวั ด
ให้มีประสิทธิภาพ และควรเปิดเผยข้อมูลผู้กระทาความผิดให้สาธารณชนรับทราบเพื่อตระหนักถึงโทษ
ของการกระทาการทุจริตเมื่อคดีถึงที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index – CPI) ของประเทศไทย ผู้ บริหารของจังหวัดควรพิจารณากาหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และการอนุมัติ อนุญาตให้มีความสะดวก มีประสิทธิภาพ
และปลอดจากการทุจริต เพื่อยกระดับการรับรู้ของประชาชน และนักลงทุนต่างชาติ
7.2 ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ
ในระดับปฏิบัติ ผู้บริหารของจังหวัดควรพิจารณาจัดทามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจ ริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมดังต่อไปนี้
1) การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชน ผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ เ ข้ า มา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของจังหวัด โดยจังหวัดแต่ละแห่งควรมีการกาหนด มาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภาพรวมภารกิจของจังหวัด
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ
PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบันหลายจังหวัดยังไม่ได้
กาหนดกลุ่ มภารกิจหรื อลั กษณะงานเพื่อวางระบบให้ผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสียได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินงานโดยตรง แต่ในอนาคตจังหวัดควรมีการดาเนินการในเรื่องนี้ เนื่ องจาก
กระบวนการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมถือเป็นกระบวนการ
เบื้องต้นของการประสานพลังและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ (Collaboration) ในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต
2) การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจังหวัดแต่ละแห่งควรมีการกาหนด
มาตรการ กลไก หรื อการวางระบบในการด าเนิ นการเพื่ อส่ งเสริ มความโปร่ งใสในการจั ดซื้ อจั ดจ้ าง
ในภาพรวมของหน่ ว ยงานให้ ชั ด เจน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประเด็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการเผยแพร่
แผนการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งประจ าปี ง บประมาณ แนวทางการบั นทึก รายละเอีย ดวิธี การและขั้น ตอน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ และแนวทางการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
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เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ คู่ สั ญ ญา ตลอดจนกลไกการก ากั บ ติ ด ตามกระบวน
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมถึงการกาหนดกลไก
ที่จะต้องมีลักษณะของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จังหวัดจึงควรผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ตามกรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
3) การบริ ห ารผลการปฏิ บัติ ง านและการดาเนิน การกับ เจ้า หน้า ที่ผู้ มี ผ ลสั มฤทธิ์
การปฏิบัติงานต่า โดยจังหวัดแต่ละแห่งควรมีการกาหนด วิธีการ ขั้นตอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารผลการปฏิบัติงานและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่าให้ชัดเจน
ตลอดจนควรมี ก ารก าหนดกลไกการก ากั บ ติ ด ตามที่ มี ลั ก ษณะของการขั บ เคลื่ อ นกระบวนงาน
ตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมุ่งตอบสนองต่อผู้ รับบริการหรือประชาชน
อย่างเต็มที่
4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน ซึ่งจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องทาการวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการ
วิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้ชัดเจน เช่นภารกิจในการให้บริการในการอนุมัติ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการใช้อานาจหน้าหน้าที่และตาแหน่ง เพราะผลการวิเคราะห์ดังกล่าว อาจสามารนาไปใช้
เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการกาหนดมาตรการ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของจังหวัดได้
5) การกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน โดยจังหวัดแต่ละแห่งจะต้องมีการจัดทากรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้วยการนาผลการวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากพฤติการณ์
ของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมของภารกิจของจังหวัดมาเป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการ กลไก หรือ
การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องผลักดันให้มีการดาเนินการตามมาตรการ
ดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ
6) การตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โดยจังหวัดแต่ละแห่งต้องมีการดาเนินการที่สอดคล้องกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ การ
ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในช่วงปีงบประมาณ โดยเฉพาะการกาหนดกลไกที่จะต้องมีลักษณะ
ของการขับเคลื่อนกระบวนงานตามรูปแบบ PDCA ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น จังหวัดควรมีการกาหนดกรอบแนวทางที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับการกากับดูแล
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การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ หรื อ มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ในทุกภารกิจ โดยจะต้องมีลักษณะเป็นคาสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดของ
จั ง หวั ด หรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น เหล่ า นี้ ใ นภาพรวม และต้ อ งผลั ก ดั น
ให้มกี ารดาเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

_______________……________________

