
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคลื่อน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

จังหวัดเชียงใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนย์ปฏิบัติการตอ่ต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

โทรศัพท์/โทรสาร     0 5311 2705 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     : chiangmai.hrm@gmail.com 

“จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจยกระดับการประเมนิ ITA” 



แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จังหวัดเชียงใหม่มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีขั้นตอนการดำเนิน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการ

ดำเนินการที่ดีขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเน้นย้ำให้หัวหน้าสว่นราชการทำความเข้าใจกับบุคลากร

และร่วมการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน ตลอดถึงคุณภาพการให้บริการ เพื่อยกระดับผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหมใ่ห้ดีย่ิงข้ึน 

แผนการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 

 วิเคราะห์ผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัด

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบ

ราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กร           

ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชน

ได้ดีย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันการประเมิน ITA ยังเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ และ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น  การประเมิน ITA 

จึงเป็นการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตในองค์กร และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 

รวมถึงยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนด้วย เพื่อให้ทราบถึงช่องว่าง

ของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป 



แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ ตัวช้ีวัด 
คะแนนประเมนิ 
รายตัวช้ีวัด 

สถานะ หมายเหต ุ

1. การเปิดเผยข้อมูล 100.00 ผ่าน แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) 2. การป้องกันการทุจริต 100.00 ผ่าน 

3. การปฏิบัติหน้าที ่ 94.59 ผ่าน แบบวัดการรับรู้ของ        
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) 
(ประเมินโดยบุคลากรภายใน

หน่วยงาน) 

 

4. การใช้อำนาจ 92.72 ผ่าน 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.03 ผ่าน 

6. การใช้งบประมาณ  90.25 ผ่าน 

7. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.47 ผ่าน 

8. คุณภาพการดำเนินงาน 85.74 ผ่าน แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 
(ประเมินโดยผู้รับบริการ) 

9. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 85.51 ผ่าน 

10. การปรับปรุงการทำงาน 82.82 ไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

แผนการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดเชียงใหม ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ผลการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจังหวัดเชียงใหม่         

มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้คะแนน 

92.89 ระดับผลการประเมิน A ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดแล้วปรากฏว่ามีจำนวน 1 ตัวชี้วัด 

คือ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน 82.82 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (กำหนดผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน คือ 85.00 คะแนน) โดยมีผลคะแนนแต่ละตัวช้ีวัด ดังนี้ 



แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

ประเดน็การประเมนิ 
นอ้ยทีส่ดุหรอื 

ไมม่เีลย 
นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

E11 เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานที ่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

0.35% 5.47% 46.77% 41.41% 80.55 

 

ประเดน็การประเมนิ 
นอ้ยทีส่ดุหรอื 

ไมม่เีลย 
นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการ และขั้นตอน

การดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.41% 6.17% 48.11% 45.32% 79.59 

 

ประเดน็การประเมนิ ม ี ไมม่ ี คะแนน 

E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมา ใช ้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ             

ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

97.03% 2.97% 97.03 

 

ประเดน็การประเมนิ 
นอ้ยทีส่ดุหรอื 

ไมม่เีลย 
นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ ผู ้ร ับบร ิการ ผ ู ้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้นมาก

น้อยเพียงใด 

0.93% 11.11% 43.40% 44.56% 77.30 

 

ประเดน็การประเมนิ 
นอ้ยทีส่ดุหรอื 

ไมม่เีลย 
นอ้ย มาก มากทีส่ดุ คะแนน 

E15 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ ม ีการปร ับปร ุงการทำงาน/               

การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

0.87% 7.45% 43.98% 47.70% 79.63 

 

 

 

แผนการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3 

  จากคะแนนรายตัวชี ้ว ัดดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีตัวชี ้วัดที ่ไม่ผ่านเกณฑ์              

การประเมิน คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นผลการประเมินจาก

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนน 82.82 สามารถแยกคะแนน

ของแต่ละข้อคำถาม จำนวน 5 ข้อคำถาม สรุปได้ดังนี้ 



แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 

คะแนน 
(ประจำปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2563) 

คะแนน 
(ประจำปี

งบประมาณ 
พ.ศ. 2564) 

เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

E11 เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ของหน ่วยงานท ี ่ท ่ านต ิดต ่อมี         

การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

78.60 80.55 +2.48% 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและ

ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้นมากน้อย
เพียงใด 

77.11 79.59 +3.22% 

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนำ เทคโนโลยีมาใช้

ในการดำเนินงาน/ การให้บริการให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

91.69 97.03 +5.82% 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีขึ้นมาก น้อยเพียงใด 

73.67 77.30 +4.93% 

E15 หน่วยงานที ่ท ่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ
ทำงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมาก
น้อยเพียงใด 

74.52 79.63 +6.86% 

คะแนนรวม 79.12 82.82 +4.68% 
 

แผนการขับเคล่ือนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4 

  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (EIT) โดยหน่วยงานที่ให้บริการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน

น้อยที่สุด คือ ได้คะแนน 77.30 หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การ

ให้บริการดีขึ้น ได้คะแนน 79.59 หน่วยงานที่ติดต่อมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ 

ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ได้คะแนน 79.63 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน ได้คะแนน 80.55 และหน่วยงานที่ติดต่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ได้คะแนน 97.03 คะแนน 

ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 

ได้คะแนน 79.12 คะแนน สามารถแยกรายตัวช้ีวัดสรุปได้ดังนี ้
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ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
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ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

 ผู้ประเมินได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะโดย
พิจารณาเห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ผลคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
92.89 คะแนน โดยมผีลการประเมินระดับ A 
สามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมี         
แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้อง
ปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล ประมาณร้อยละ    
5 -15 ของตัวช้ีวัดหรือข้อคำถามทั้งหมด 
 ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่พึงพิจารณาผลการ
ประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดที่ยังคงเป็น
ปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่า จังหวัดเชียงใหม่
จะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล 
รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้าง
ความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปี 
ต่อ ๆ ไป  

ทั้งนี ้ ประเด็นที ่ควรมีการเปิดเผย หรือการ
บริหารจัดการให้ดีย่ิงข้ึน ได้แก่  

 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ  
ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีข้ึน 

 ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน   
ที ่เข ้าถึงง่าย ไม่ซ ับซ้อน และเพิ ่มช่องทาง     
ที่หลากหลายมากข้ึน  
  เพ่ิมการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน 

 ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
 ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรบัทราบอย่างชัดเจนมากข้ึน  

 เพ่ิมกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน 

 ส่งเสร ิมการประชาสัมพันธ ์และให้ข ้อม ูลเก ี ่ยวก ับแผนการใช้จ ่ายงบประมาณประจำปี         
ของหน่วยงานมากข้ึน 
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ตัวช้ีวัดที ่ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการ 

4. การใช้ทรัพย์สินของ
 ราชการ 

 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะทำงาน หรือมอบหมายบุคคล กำหนดแนวทาง
การปฏิบัติภายในหน่วยงาน 

 จัดทำคู่มอืการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ, ข้ันตอนการยืม
ทรัพย์สิน, แบบฟอร์มการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ฯลฯ 

 แจ้งแนวทางการปฏิบัติ และกำชับเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัตติามแนวทาง 
รวมถึงกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

 จัดทำคู่มอื/แสดงข้ันตอนการให้บริการให้แกบุ่คลากรในสังกัด และผู้มา
ติดต่อราชการ  

 เน้นย้ำ (ทำหนังสือเวียน)/การระดมความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานผ่าน social media/การกำหนดในวาระการประชุมประจำเดือน
ของส่วนราชการ/กิจกรรมพัฒนาองค์การของหน่วยงาน ฯลฯ 
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  จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด

เชียงใหม่ได้ดำเนินการขับเคล่ือนตามมาตรการในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแจ้งให้ส่วนราชการ

ทราบคะแนนผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื ่อนำไปทบทวนการ

ดำเนินการตามตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมถอดบทเรียนเพ่ือยกระดับคะแนนการ

ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สูงขึ ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดให้มีคะแนนมากกว่า 90 คะแนน ขึ้นไป และได้กำหนด          

แนวทางการพัฒนาผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัดที่มีผลคะแนนต่ำกว่า 90 คะแนน ดังนี้ 



แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ตัวช้ีวัดที ่ แนวทางการรายงานผลการดำเนินการ 

7. ประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร 

 ผู้บริหารหน่วยงานแจ้งประชาสัมพันธ์ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่างชัดเจน/สร้างความเข้าใจการให้บริการของหน่วยงานที่ถูกต้อง 
ชัดเจน เข้าใจง่าย/ให้ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน/การ
สื่อสาร 2 ทาง/การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีช่องทางการติดต่อที่หลากหลาย 
เช่น เว็บไซต์, Facebook, IG, Twitter, Line เป็นต้น  

 มีแบนเนอร์หรือช่องทาง ดังนี้ 1. รับฟังคำติชมหรอืความคดิเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน/การใหบ้ริการ บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ 2. การ
ร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าที่ เป็นตน้ 

 การแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง และตอบ
คำถาม เมื่อมีบุคลากรในหน่วยงานหรือผู้มาติดต่อราชการมีข้อกังวล สงสัย
เกี่ยวกับการดำเนินงานงาน 

 ผู้บริหารแนะนำ กำหนดแนวทางแก่บุคลากรในการให้ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงาน การประชาสัมพันธ์การให้บริการของหน่วยงาน 

8. การปรับปรุงการ
ทำงาน 

 หน่วยงานให้ข้อมูล ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุง 
 พัฒนาการทำงาน การให้บริการของหน่วยงานให้ดีข้ึน และโปร่งใส 
 อย่างไรบ้าง 

 นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความ
 สะดวก รวดเร็ว เช่น การจองคิวผ่านทาง Line หรือ Application  
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กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงาน/ผู้เก่ียวข้อง 
1.  แจ้งผลการประเมิน ITA ประจำป ี
 งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ธันวาคม 
2564 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริตจังหวัดเชียงใหม ่

2. แต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อนการประเมิน
คุณธรรม ฯ 

ธันวาคม 
2564 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริตจังหวัดเชียงใหม ่

3. แต่งต ั ้งคณะทำงานขับเคลื ่อนการประเมิน
คุณธรรม ฯ 

ธันวาคม 
2564 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริตจังหวัดเชียงใหม ่

4. แจ้งส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) 

ธันวาคม 
2564 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

4. ประชุมคณะทำงาน เพื่อรับฟังการชี้แจงกรอบ
การประเมิน ITA จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่าน
ระบบ Zoom Webinar 

มกราคม 
2565 

  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
 การทุจริตจังหวัดเชียงใหม ่
 คณะทำงาน ITA จ.ชม. 

5. นำเข้าข้อมูล IIT และ EIT เข้าระบบ ITAS 1 มกราคม – 
28 กุมภาพันธ์ 

2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

6. ฝ่ายเลขานุการ ฯ วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำ (ร่าง) 
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส ฯ 

25 – 30 
มกราคม 
2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

7. ประชาสัมพันธ์แผนการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ บนเว็บไซต์
จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

กุมภาพันธ์ 
2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 
 คณะทำงาน ITA จ.ชม. 
 

8. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี ้แจงแนวทางการตอบ
แบบวัด IIT และแบบวัด EIT  

กุมภาพันธ์ 
2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 
 คณะทำงาน ITA จ.ชม. 
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แผนการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่                  

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 



แผนการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

9. การดำเนินการเก็บข้อมูลแบบวัดการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  

1 มีนาคม  - 30 
เมษายน 2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

 คณะทำงาน ITA จ.ชม. 

 ส่วนราชการ 
10. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ตอบแบบวัด IIT และแบบวัด EIT  

1 มีนาคม – 31 
พฤษภาคม 2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

 คณะทำงาน ITA จ.ชม. 

 ส่วนราชการ 
12. การขับเคล่ือนการดำเนนิการเก็บข้อมูล
แบบวัด IIT และแบบวัด EIT 

1 มีนาคม – 31 
พฤษภาคม 2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

 คณะทำงาน ITA จ.ชม. 

 ส่วนราชการ 
13. การนำข้อมูลเข้าระบบการประเมิน 
ITAS 

ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

14. ติดตามจำนวนผลการตอบแบบวัด IIT 
และแบบวัด EIT ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน 
ป.ป.ช. กำหนด 

1 – 31 พฤษภาคม 
2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

15. ชี้แจง/ยืนยันผลคะแนนการดำเนินการ
 แบบวัด OIT 

16 – 30 มิถุนายน 
2565 

 ฝ่ายเลขานุการ ฯ 

16. ประกาศและเผยแพร่ผลการประเมิน 
ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1 – 31 สิงหาคม 
2565 

 สำนักงาน ป.ป.ช. 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมาย

เหต ุธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 

1.  แจ้งผลการประเมิน ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

          

2. แต่งตั ้งคณะกรรมการขับเคลื ่อน
การประเมินคุณธรรม ฯ 

          

3. แต่งตั ้งคณะทำงานขับเคลื ่อน
การประเมินคุณธรรม ฯ 

          

4. แจ้งส่วนราชการสังกัดราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคจัดเก็บข้อมูลผู้มี
ส ่วนได้ส ่วนเส ียภายใน ( IIT) และ
ข้อมูลผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 

          

5. ประชุมคณะทำงาน เพื ่อรับฟัง
การช้ีแจงกรอบการประเมิน ITA จัด
โดยสำน ักงาน ป.ป.ช. ผ ่านระบบ 
Zoom Webinar 

          

6. นำเข้าข้อมูล IIT และ EIT เข้า
ระบบ ITAS  

          

7. ฝ่ายเลขานุการ ฯ วิเคราะห์ผล
ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  ITA ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดทำ
(ร ่ าง ) แผนการข ับเคล ื ่ อนการ
ดำเน ินการประเมินค ุณธรรมและ
ความโปร่งใส ฯ 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมาย

เหต ุธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 

8. ประชาส ัมพ ันธ ์ แผนการ
ขับเคล่ือนการ ด ำ เ น ิ น ก า ร
ประเม ินค ุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ บนเว็บไซต์จ ังหวัด
เชียงใหม่ และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

          

9.  ประชุมคณะทำงานเพ่ือช้ีแจง
แนวทางการ ตอบแบบว ัด IIT 
และแบบวัด EIT  

          

10. การดำเนินการเก ็บข้อมูล
แบบว ั ดการ เป ิ ด เ ผยข ้ อมู ล
สาธารณะ (OIT)  

          

11. เผยแพร ่ประชาส ัมพ ันธ์
ช ่องทางการตอบแบบว ัด IIT 
และแบบวัด EIT  

          

12. ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ก า ร
ดำเนินการเก็บข้อมูล แบบวัด IIT 
และแบบวัด EIT 

          

13. การนำข้อมูลเข้าระบบการ
ประเมิน ITAS 

          

14. ติดตามจำนวนผลการตอบ
แบบวัด IIT และแบบวัด EIT ให้
เป็นไปตามที ่สำนักงานป.ป.ช. 
กำหนด 

          

15. ชี้แจง/ยืนยันผลคะแนนการ
ดำเนินการแบบวัด OIT 

          

16. ประกาศและเผยแพร่ผลการ
ประเมิน ITA ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
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