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จังหวัดเชียงใหม ่
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 จังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย

มีขั้นตอนการดำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 (1)  วิเคราะห์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ภายในหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (2) การเตรียมการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดเชียงใหม่ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 (3) ขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนา

และยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัด

เชียงใหม่ มีผลการดำเนินการที่ดีขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้หัวหน้าส่วนราชการ

ทำความเข้าใจกับบุคลากรและร่วมการดำเนินการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน ตลอดถึงคุณภาพการ

ให้บริการ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัด

เชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น 
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การเตรียมการขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมภายใน

หน่วยงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  

การขับเคลื่อนมาตรการฯ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส           

ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (ITA) จังหวัดเชียงใหม่              

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จังหวดัเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ที่ ชม 0017.5/ว 38652 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จงัหวัดเชียงใหม่ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

และได้แจ้งปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) Click 

 จังหวดัเชียงใหม่ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะทำงาน ขบัเคลื่อนการประเมินคณุธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่              

(รายละเอียด คำสัง่คณะกรรมการ        คำสัง่คณะทำงาน  

 จังหวดัเชียงใหม่ได้จดัทำแผนการขับเคลื่อนการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2565 และแจ้งสว่นราชการดำเนินการตามแผน ตามหนังสือจังหวดัเชียงใหม่        

ด่วนที่สดุ ที่ ชม 0017.5/ว 3538 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง การดำเนินการ

ตามตัวชี้วดัระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาแยกระดับคะแนนการประเมิน ITA  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดหน้าถัดไป)  
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http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D12/12D28Apr2022184953.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D28Apr2022181402.pdf
http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D12/12D28Apr2022185807.pdf
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