กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หลักการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของส านัก งาน ป.ป.ช. ประจ าจัง หวัด
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการประเมิน
เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้ อ านวยการส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด และการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ภ ายในหน่ ว ยงาน
เป็นการประเมิ นขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติง านที่มี คุณลัก ษณะที่ ดีต ามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจาก
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปจนถึงผลการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัดที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยหากหน่วยงานที่มีระดับคะแนนการประเมินสูง ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีการดาเนินงาน
ที่ มี คุณธรรมและความโปร่ง ใสเกี่ ยวกั บ เรื่องต่ างๆ เช่น การให้ เปิ ดเผย และเข้า ถึง ข้อมู ล ของหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ความพร้อมรับผิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน การแสดง
เจตจ านงสุ จ ริ ต ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร ความปลอดจากการทุ จ ริต ของเจ้า หน้ า ที่ แ ละผู้ บ ริห าร
มีวัฒ นธรรมองค์กรที่ดีและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติง านอย่างมีคุณธรรม มีการดาเนินการเพื่อป้องกั น
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นในหน่ วยงาน มีก ารดาเนินการเพื่อ ป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ในหน่ วยงาน
มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และมอบหมาย
งานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เป็นต้น
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
แบ่งออกเป็น ๕ ดัชนี ดังนี้
(๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
 ความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูล ต่างๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจาจัง หวัด
อย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
 การดาเนินการเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างที่จะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกาหนด
 การเปิดโอกาสให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ
ของส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด ตั้ ง แต่ ก ารแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มวางแผนและจั ด ท าแผนงาน
ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
 การดาเนินการ/การจัดการกั บ เรื่องร้องเรียนเกี่ ยวกั บ การปฏิบัติห น้าที่ ของเจ้าหน้าที่
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
(๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ
 การปฏิบัติง านในทุ กขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ ที่ มี ความถูก ต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง

–๒–
 การกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ที่จะต้องมี
เจตจานงสุจ ริต ในการบริหารงาน และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ ชุมชน
พื้นที่ว่าจะมีการบริหารสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
(๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับ
การปฏิ บัติ ง านของตนเอง หรื อ การปฏิบั ติ / ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ / การใช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ข องตนเอง
อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่น
 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารที่ เ ป็ น พฤติ ก รรมที่ เ ข้ า ข่ า ยการทุ จ ริ ต ในเชิ ง นโยบาย
ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผูบ้ ริหารสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
กั บ ผู้มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ยที่ เ ป็น หน่ว ยธุร กิ จ เอกชน เพื่อ เอื้อ ผลประโยชน์ ในสั ญ ญาโครงการหรื อสั ม ปทาน
ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
(๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
 พฤติก รรมและทั ศนคติในการปฏิบัติง านที่ มี ก ารปลูก ฝัง สั่ง สอน หรือถ่ายทอดแก่ กั น
ของเจ้า หน้ าที่ ใ นส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวัด จนกลายเป็ นแนวทางปฏิ บัติ ป ระจ าหรื อวั ฒ นธรรม
ของส านัก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด ซึ่ ง วั ฒ นธรรมเหล่ า นั้น ควรจะเป็น การปฏิบั ติต นหรื อ ทั ศ นคติ ที่ ดี
เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่ง
ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลทาให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระทาการทุจริตได้
 กระบวนการของส านัก งาน ป.ป.ช. ประจ าจัง หวัด ที่ จ ะต้องปลูก ฝัง และสร้างให้เ กิ ด
วัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่ง ถือเป็ นการป้องกั น
การทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต
 มีการกาหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
 กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่ดาเนินงานอย่างอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจ และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 กระบวนการการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตภายในพื้นที่จังหวัด เพื่อกาหนดกิจกรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(๕) ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
 กระบวนการของส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจัง หวั ด ที่ แสดงถึง การให้ค วามส าคั ญ กั บ
การปฏิบัติงาน โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่
 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดที่มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือ มาตรฐานการปฏิบัติง านอย่างเคร่ง ครัดอยู่เ สมอ และจะต้องเป็นการปฏิบัติง านอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกัน

–๓–
 กระบวนการของส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด ที่ แ สดงถึ ง การมี คุ ณ ธรรม
ในการบริหารงานบุคคลภายในสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้า
ในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่
 กระบวนการของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหาร
งบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จาเป็น
ต่อการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
 พฤติกรรมของหัวหน้างานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องคานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรม
แก่ ผู้ รั บ มอบหมายงานทุ ก คนอย่า งเท่ า เที ยม มี ก ารสื่ อ สารและเอาใจใส่ ติ ด ตามในการมอบหมายงาน
ที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย
 กระบวนการของส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจัง หวั ด ที่ แสดงถึง การให้ค วามส าคั ญ กั บ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
๒. กรอบการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของส านัก งาน ป.ป.ช. ประจ าจัง หวัด
เป็ น การประเมิ น ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ตั้ ง แต่ ก ารบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร การปฏิบั ติ ง านของเจ้า หน้ า ที่
ในสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ขั้นตอนและกระบวนการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดังนั้น การประเมินจึงมีการพิจารณาจากกระบวนงานของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาจาก
หลัก ฐานต่างๆ และประเมิน จากการรับ รู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง พิจารณาจากผลของการประเมิ นจาก
แบบสารวจ ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลจากการดาเนินงานของ
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด จึงได้กาหนดเครื่องมือในการประเมินออกเป็น ๓ เครื่องมือ ได้แก่
(๑) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT)
วิธีการประเมิน หน่วยงานที่รบั การประเมินจัดทาแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน/เอกสารประกอบการตอบ โดยจัดทาแบบสารวจ จานวน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน ซึ่งจะแบ่ง
การจัดเก็บออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้
รอบแรก (ส่งภายในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
มีกรอบการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
 การแสดง “เจตจานงสุจริต” ของผู้บริหารสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดต่อเจ้าหน้าที่
ภายในสานัก งาน ป.ป.ช. ประจ าจัง หวัด และต่อสัง คม ชุม ชน พื้นที่ ซึ่งเปรียบเสมื อนการแสดงความตั้ง ใจ
หรือคามั่นที่ จะบริหารสานัก งาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี คุณธรรม ความโปร่งใส
ปราศจากการทุจ ริต และพร้อ มที่ จ ะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติง านตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้
อย่างจริงใจ
 การที่ ผู้บริหารสานักงาน ป.ป.ช. ประจ าจัง หวัด ให้ความสาคัญกับ การปรับ ปรุง พัฒนา
หน่วยงานให้มี คุ ณธรรมและความโปร่ง ใส ตั้ ง แต่ก ารก าหนดทิ ศทางและนโยบายของ ส านั ก งาน ป.ป.ช.
ประจ าจัง หวัด จนถึง การก าหนดมาตรการหรือโครงการกิ จ กรรม ที่ จ ะช่วยส่ง เสริม ให้ ส านัก งาน ป.ป.ช.
ประจ าจั ง หวั ด มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสมากขึ้ น ใน ๕ ด้ า น ได้ แ ก่
(๑) ด้านความโปร่ง ใส (๒) ด้ านความพร้อมรับ ผิด (๓) ด้านความปลอดจากการทุ จ ริตในการปฏิบัติง าน
(๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (๕) ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน

–๔–
รอบทีส่ อง (ตรวจเอกสารในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)
มีกรอบการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้
 กระบวนการในการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
 กระบวนการให้และเปิดเผยข้อมูลของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมาและไม่มีการบิดเบือนข้อมูล
 กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในขั้นตอน
ต่างๆ ของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
 กระบวนการเปิดโอกาสและให้ความสาคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
 กระบวนการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการทุจริต
 กระบวนการในการป้องกันการทุจริตในสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด โดยการจัดทา
และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
 กระบวนการก ากั บ ดู แลเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติง านของเจ้ า หน้ า ที่ ในส านั ก งาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด ด้วยการจัดทาคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมมีการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของเจ้าหน้าที่
 กระบวนการการก ากั บ ดูแลเกี่ยวกั บ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในส านักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด ให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อใครคนใดคนหนึ่ง โดยการแสดง
ขั้นตอนการปฏิบัติง านและระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการให้ผู้ใช้บ ริการหรือให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียทราบ
อย่างชัดเจน รวมถึงมีระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 กระบวนการการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตภายในพื้นที่จังหวัด เพื่อกาหนดกิจกรรม
ที่ ส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
(๒) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT)
วิธีการประเมิน ผู้รับจ้างสารวจข้อมูลฯ เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในของสานักงาน ป.ป.ช.
ประจาจังหวัด ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบสารวจออนไลน์ การสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้า หรือการสารวจทางอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นการเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแสดง
ความคิดเห็นด้วยตนเอง ซึ่งจะดาเนินการในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
กรอบการประเมิน ประเมิ นเกี่ ยวกับ ความพร้อมรับ ผิดในการปฏิบัติง าน ความพร้อมรับผิด
ในการบริหารงาน เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน การรับสินบน การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์
ความปลอดจากการทุ จริตเชิง นโยบาย การสืบทอดวัฒ นธรรมสุจริต การไม่ ทนต่อการทุ จริต การอายและ
เกรงกลัวที่จะทุจริต การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ภายในหน่ ว ยงาน การบริ ห ารงบประมาณ คุ ณ ธรรม
ในการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน

–๕–
(๓) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT)
วิธีการประเมิน ผู้รับ จ้า งส ารวจข้อ มู ล เก็ บ ข้ อมู ล จากผู้รั บ บริก ารหรือ ผู้มี ส่ว นได้ส่ วนเสี ย
ภายนอกทั้งภารกิจด้านป้องกันการทุจริต ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน
และภารกิ จ อื่ น ๆ ทางโทรศั พ ท์ ทางไปรษณี ย์ ทางไปรษณี ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทางแบบส ารวจออนไลน์
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า หรือการสารวจทางอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นการเก็บข้อมูลโดยให้
ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ซึ่งจะดาเนินการในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
กรอบการประเมิน ประเมิ น เกี่ ย วกั บ การให้ เปิ ด เผย และเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงาน
การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การจัดการเรื่องร้องเรียน ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ความพร้อม
รับผิดในการบริห ารงาน เจตจานงสุ จริตในการบริหารงาน การรับสินบน การใช้ตาแหน่ง หน้าที่ในการเอื้อ
ประโยชน์ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการบริหารงานบุคคล

–๖–

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล

ความโปร่งใส

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความพร้อมรับผิด

ความพร้อมรับผิด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงาน
ป.ป.ช. ประจาจังหวัด
Integrity and Transparency
Assessment: ITA

ความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

*

เจตจานงสุจริต

*

การทุจริตต่อหน้าที่

*

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน
การป้องกันผลประโยชนทับซ้อน

*
*
*

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

*
มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
คุณธรรมในการบริหารงาน
* เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

EBIT

การดาเนินการเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน

EIT

EBIT

การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน

EIT

EBIT

การจัดการเรื่องร้องเรียน

EIT

EBIT

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน

IIT

EIT

ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน

IIT

EIT

เจตจานงสุจริตในการบริหารงาน

IIT

EIT

การรับสินบน

IIT

EIT

การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์

IIT

EIT

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

IIT

EIT

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต

IIT

การไม่ทนต่อการทุจริต

IIT

การอายและเกรงกลัวที่จะทุจริต

IIT

การดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

IIT

EBIT

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

IIT

EBIT

การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน

IIT

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงาน ป.ป.ช.

EBIT รอบที่ ๑

EBIT

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

EIT

EBIT

ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

EIT

EBIT

การบริหารงานบุคคล

IIT

การบริหารงบประมาณ

IIT

คุณธรรมในการมอบหมายงาน

IIT

การบริหารสภาพแวดล้อมในการทางาน

IIT

