
 
๑. หลักการประเมิน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัด 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการประเมิน      
เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของ
ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.  ประจ าจังหวัด และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
เป็นการประเมินข้ันตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจาก 
การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรมคุณธรรม รวมไปจนถึงผลการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช.
ประจ าจังหวัดที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยหากหน่วยงานที่มีระดับคะแนนการประเมินสูง ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีการด าเนินงาน
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน  
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ความพร้อมรับผิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน การแสดง
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร ความปลอดจากการทุจริตของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  
มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีการด าเนินการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน มีการด าเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน              
มีมาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการบริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และมอบหมาย
งานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เป็นต้น 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
แบ่งออกเป็น ๕ ดัชน ีดังนี ้

(๑) ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 ความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
อย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 การด าเนินการเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งที่จะต้องด าเนินการและส่งเสริมใหเ้กิดความโปรง่ใส
ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 

 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในข้ันตอนต่างๆ 
ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน  
ร่วมด าเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 

 การด าเนินการ/การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
อันไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

(๒) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 

 การปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนของเจ้าหน้าที่ที่มีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   
ของส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ที่จะต้องมี
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่ชุมชน 
พื้นที่ว่าจะมีการบริหารส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

(๓) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่าย
การทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับ 
การปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง 
อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตน หรือผู้อื่น 

 การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่ เป็นพฤติกรรมที่ เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย  
ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจรติที่เกิดจากความสัมพนัธ์เกื้อหนุนกันระหว่างผูบ้รหิารส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน 
ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 

(๔) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 พฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่มีการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดแก่กัน 
ของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรม          
ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรจะเป็นการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่ดี  
เป็นการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่ง
ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เกิดความอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตได้ 

 กระบวนการของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็ นการป้องกัน 
การทุจริตต้ังแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต 

 มีการก าหนดแผนการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
 กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่ด าเนินงานอย่างอสิระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร

หรือผู้มีอ านาจ และสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตภายในพื้นที่จังหวัด เพื่อก าหนดกิจกรรม 

ที่ส่ง เสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

(๕) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 
 เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

 กระบวนการของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับ 
การปฏิบัติงาน โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ 

 พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดที่มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และจะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและ  
เท่าเทียมกัน 
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 กระบวนการของส านักงาน ป.ป .ช.  ประจ าจั งห วัดที่ แสดง ถึงการมี คุณธรรม 
ในการบริหารงานบุคคลภายในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น กระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้า 
ในสายงาน และในด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

 กระบวนการของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการบริหาร
งบประมาณ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และจะต้องพิจารณาใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น   
ต่อการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

 พฤติกรรมของหัวหน้างานที่แสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่จะต้องค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรม
แก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเท่าเทียม มีการสื่อสารและเอาใจใส่  ติดตามในการมอบหมายงาน 
ที่ได้มอบหมายไป ตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานที่ได้มอบหมายไปด้วย 

 กระบวนการของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดที่แสดงถึงการให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
 

๒. กรอบการประเมิน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 

เป็นการประเมินที่ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
ในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ข้ันตอนและกระบวนการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
วัฒนธรรมขององค์กร รวมไปถึงผลลพัธ์ในการปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ดังนั้น การประเมินจึงมีการพิจารณาจากกระบวนงานของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ซึ่งจะพิจารณาจาก
หลักฐานต่างๆ และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งพิจารณาจากผลของการประเมินจาก 
แบบส ารวจ ซึ่งเก็บข้อมูลทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ช.
ประจ าจังหวัด และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้ได้รับผลจากการด าเนินงานของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด จึงได้ก าหนดเครื่องมือในการประเมินออกเป็น ๓ เครื่องมือ ได้แก่ 

(๑) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
 Assessment: EBIT) 

 วิธีการประเมิน หน่วยงานที่รบัการประเมนิจัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน/เอกสารประกอบการตอบ โดยจัดท าแบบส ารวจ จ านวน ๑ ชุด ต่อ ๑ หน่วยงาน ซึ่งจะแบ่ง
การจัดเก็บออกเป็น ๒ รอบ ดังนี้ 
 รอบแรก (ส่งภายในวันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

มีกรอบการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 การแสดง “เจตจ านงสุจริต” ของผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดต่อเจ้าหน้าที่

ภายในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดและต่อสังคม ชุมชน พื้นที่ ซึ่งเปรียบเสมือนการแสดงความตั้งใจ     
หรือค ามั่นที่จะบริหารส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้  
อย่างจริงใจ 

 การที่ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตั้งแต่การก าหนดทิศทางและนโยบายของ ส านักงาน ป.ป.ช.    
ประจ าจังหวัด จนถึงการก าหนดมาตรการหรือโครงการกิจกรรม ที่จะช่วยส่งเสริมให้ส านักงาน ป.ป.ช.    
ประจ าจั งห วัด  มีก ารด า เนินงานอย่ างมี คุณธรรมและความ โปร่ ง ใสมาก ข้ึน ใน ๕ ด้าน  ได้แก่  
(๑) ด้านความโปร่งใส (๒) ด้านความพร้อมรับผิด (๓) ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน        
(๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ (๕) ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
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 รอบท่ีสอง (ตรวจเอกสารในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

มีกรอบการประเมินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
  กระบวนการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
  กระบวนการให้และเปิดเผยข้อมูลของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้รับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงไปตรงมาและไม่มีการบิดเบือนข้อมูล 
  กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในข้ันตอน
ต่างๆ ของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
  กระบวนการเปิดโอกาสและให้ความส าคัญกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบและแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
  กระบวนการส่งเสรมิให้เจ้าหน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
ซึ่งถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของการทุจริต 
  กระบวนการในการป้องกันการทุจริตในส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด โดยการจัดท า
และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
  กระบวนการก ากับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ช.     
ประจ าจังหวัด ด้วยการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานพร้อมมีการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของเจ้าหน้าที่ 
  กระบวนการการก ากับดูแลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน ป.ป.ช.
ประจ าจังหวัด ให้มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อใครคนใดคนหนึ่ง โดยการแสดง
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ  
อย่างชัดเจน รวมถึงมีระบบการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
  กระบวนการการวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริตภายในพื้นที่จังหวัด เพื่อก าหนดกิจกรรม 
ที่ส่ง เสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๓  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

(๒) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
 Transparency Assessment: IIT) 

 วิธีการประเมิน ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูลฯ เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในของส านักงาน ป.ป.ช.
ประจ าจังหวัด ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางแบบส ารวจออนไลน์ การสัมภาษณ์
แบบเผชิญหน้า หรือการส ารวจทางอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นการเก็บข้อมูลโดยให้ผู้ตอบแสดง
ความคิดเห็นด้วยตนเอง ซึ่งจะด าเนินการในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 กรอบการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ความพร้อมรับผิด 
ในการบริหารงาน เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน การรับสินบน การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ 
ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต การอายและ 
เกรงกลัวที่จะทุจริต การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน การบริหารงบประมาณ คุณธรรม 
ในการมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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 (๓) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
 Transparency Assessment: EIT) 

 วิธีการประเมิน ผู้รับจ้างส ารวจข้อมูล เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกทั้งภารกิจด้านป้องกันการทุจริต ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน 
และภารกิจอื่นๆ ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ทางแบบส ารวจออนไลน์  
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า หรือการส ารวจทางอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นการเก็บข้อมูลโดยให้
ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ซึ่งจะด าเนินการในเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 กรอบการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับการให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน  
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การจัดการเรื่องร้องเรียน ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ความพร้อม 
รับผิดในการบริหารงาน เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน การรับสินบน การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อ
ประโยชน์ ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และการบริหารงานบุคคล 
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กรอบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

* 

* 
* 

* * 

* * 

* เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของส านักงาน  

ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
Integrity and Transparency 

Assessment: ITA 

ความพร้อมรับผิด 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 

คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ความปลอดจากการทุจริต 
ในการปฏิบัติงาน 

ความโปร่งใส 

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูล 

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความพร้อมรับผิด 

เจตจ านงสุจริต 

การป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 

การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 

มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 

คุณธรรมในการบริหารงาน 

การด าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 

การให้ เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

การจัดการเรื่องร้องเรยีน 

ความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน 

ความพร้อมรับผิดในการบริหารงาน 

เจตจ านงสุจริตในการบรหิารงาน 

การรับสนิบน 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน ์

ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  

การสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต 

การไม่ทนต่อการทุจริต  

การอายและเกรงกลัวท่ีจะทุจริต  

การด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

การบริหารงานบคุคล 

การบริหารงบประมาณ 

คุณธรรมในการมอบหมายงาน 

การบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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ความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 

การทุจริตต่อหน้าที ่

แผนปฏบิัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ป.ป.ช.   EBIT 
 


