
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เพื่อประเมิน
คุณธรรมการด าเนินงาน การป้องกันการทุจริต  ในองค์กรและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เกิดความ
ตระหนักในการบริหารงานและก ากับดูแล การด าเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร   
ของรัฐ ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ ส านักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดท าระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment 
System: ITAS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา ซึ่งจังหวัดล าพูนร่วมกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามนโยบาย   ของรัฐ ผ่านระบบ ITAS ท่ีส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนดแนวทางมาโดยสม่ าเสมอ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม      
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) จ านวน 8,303 แห่งท่ัวไประเทศ เกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนดไว้ต้อง 85 คะแนน
ขึ้นไป โดยจังหวัดล าพูนได้รับผลคะแนนการประเมิน ดังนี้ 

1. ประเภทจังหวัด (หน่วยงานส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน) : จังหวัดล าพูน ได้คะแนน 
87.96 ระดับผลการประเมิน A ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ีส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนดไว้ 85 คะแนนขึ้นไป 
3 ส่วน คือ ส่วนวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ส่วนวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ส่วนตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด  

- ส่วนวัดท่ีผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ ส่วนวัด IIT และ ส่วนวัด OIT ซึ่งสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลักอย่างชัดเจนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  

- ส่วนวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย คือ ส่วนวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้       
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และไม่เลือก
ปฏิบัติ  

2. ประเภทรายจังหวัด (หน่วยงานส่วนภูมิภาค 33 หน่วยงาน และองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 58 หน่วยงาน) : จังหวัดล าพูน อยู่ในล าดับท่ี 32 ด้วยคะแนน 68.83 ไม่ผ่านเกณฑ์
เป้าหมาย 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดล าพูนจึงมีนโยบายมุ่งเน้นให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงาน ในส่วนการวัดท่ีผ่านเกณฑ์เป้าหมายแล้ว
ให้มีผลการประเมินท่ีดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ส่วนการวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายจะต้องมีการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย  
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และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน      
ตามเป้าหมายท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ซึ่งตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส          
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .  2564 ให้ หน่ ว ยง านภาครั ฐ เ ริ่ ม เ ก็ บข้ อมู ล ผ่ าน ระบบออน ไลน์  ITA 
(https://itas.nacc.go.th/) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) เบ้ืองต้น ดังนี้ 

1. ส่วนวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และส่วนวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564  

2. ส่วนตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2564  

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินงาน ด้วยความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม บังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ และแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
จังหวัดล าพูน จึงก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดล าพูน ว่าด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. จังหวัดล าพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ลงนามร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดล าพูน ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนมีนาคม 2564 

2. จังหวัดล าพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ลงนามร่วมกับ นายกองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดล าพูน และนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือนมีนาคม 2564 

3. จังหวัดล าพูน มอบหมายให้นายอ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัดล าพูน ลงนามร่วมกับ 
ปลัดเทศบาลต าบล/นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี ในวันประชุมส่วนราชการระดับอ าเภอ 
ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

เมื่อลงนามแล้วเสร็จ ขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค อ าเภอทุกอ าเภอ องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้น าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ส าหรับอ าเภอ 
ให้จัดท า 3 ฉบับ เพื่อน าส่งให้จังหวัด 1 ฉบับด้วย 

 

ท้ังนี้ ส านักงานจังหวัดล าพูน จะจัดส่งแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดล าพูน  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเตรียม        
ความพร้อม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
……………………………………… 

https://itas.nacc.go.th/






























รายงานผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหนวยงานจังหวัดลําพูน : 87.96 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : A

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน

1 การปองกันการทุจริต 100.00

2 การปฏิบัติหนาที่ 92.81

3 การใชอำนาจ 89.84

4 การแกไขปญหาการทุจริต 88.62

5 การใชงบประมาณ 86.84

6 การใชทรัพยสินของราชการ 84.42

7 การเปดเผยขอมูล 84.33

8 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.13

9 คุณภาพการดำเนินงาน 82.87

10 การปรับปรุงการทำงาน 79.43
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กราฟแนวโนม

ขอเสนอแนะ/หมายเหตุ

     จากเปาหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจำป 2563” ที่กำหนดใหหนวยงานที่เขารับการ

ประเมินรอยละ 80 จะตองมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในป 2565 พบวา ผลคะแนนการประเมินหนวยงานของทานจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู

ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้

วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผานเกณฑเปาหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT OIT ซึ่งสะทอน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริต มุงผล

สัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชนสวนรวมเปนหลักอยางชัดเจน การเปดเผยขอมูลสาธารณะและการใหบริการผานระบบ e-service ไดอยางครบถวนสมบูรณ

และงายตอการเขาถึง สวนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกวาเกณฑเปาหมาย (รอยละ 85) คือ แบบวัด EIT จึงมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานใหมีผลการ

ประเมินที่ดียิ่งข้ึนในปถัดไป ดังตอไปนี้ แบบวัด EIT เปนการประเมินการรับรูของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและไมเลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังน้ี 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการใหบริการงานดานตางๆ อยางท่ัวถึง

และสงเสริมใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธและเปด

เผยขอมูลบนเว็บไซตหลักของหนวยงานใหงายตอการเขาถึงขอมูล และมีการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันอยางชัดเจนและตอเนื่อง 3) การปรับปรุง

ระบบการทำงาน สรางกระบวนการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและบุคลากรเพื่อรวมกันทบทวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และสง

เสริมใหผูรับบริการและประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือใหคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการไดโดย

สะดวก ท่ีสำคัญ ตองมีการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากรผูดูแลเว็บไซตของหนวยงานในการปรับปรุงระบบใหทันสมัยและมีการติดตอสื่อสารผาน

เว็บไซตไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

แนวโนม้
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รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปงบประมาณ 2563

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการแกผูที่มาติดตอ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 84.54

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 3.07% 0.00% 33.66% 63.27% 85.82

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 3.43% 1.14% 38.01% 57.42% 83.27

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอย

เพียงใด

86.98

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงานหรือใหบริการ แกผูมาติดตอทั่ว ๆ ไป

กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด

1.47% 0.00% 35.02% 63.52% 86.98

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 86.25

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

มุงผลสำเร็จของงาน 0.00% 0.97% 32.85% 66.18% 88.51

ใหความสำคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 0.97% 2.44% 36.69% 59.90% 85.29

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 0.49% 3.42% 37.13% 58.96% 84.97

I4 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิ่งดังตอไปน้ี จากผูมาติดตอ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 99.95

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00

ทรัพยสิน 0.00% 100.00% 100.00

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 0.16% 99.84% 99.84

I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

99.62

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.00% 100.00% 100.00



I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตาม

มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมแลว บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ หรือไม

99.62

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.49% 99.51% 99.51

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความบันเทิง เปนตน 0.65% 99.35% 99.35

I6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปน้ี แกบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทน

ในอนาคต หรือไม

99.51

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.32% 99.68% 99.68

ทรัพยสิน 0.32% 99.68% 99.68

ประโยชนอื่น ๆ เชน การยกเวนคาบริการ การอำนวยความสะดวกเปนกรณีพิเศษ เปนตน 0.82% 99.18% 99.18

I7 ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 73.75

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของทาน มาก

นอยเพียงใด

1.69% 11.47% 51.13% 35.71% 73.75

I8 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 87.45

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

คุมคา 0.19% 2.85% 30.80% 66.16% 87.74

ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 1.15% 1.15% 33.08% 64.63% 87.17

I9 หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 96.12

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพ่ือประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง

มากนอยเพียงใด

89.98% 8.70% 0.95% 0.38% 96.12



I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 96.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I10 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด 96.10

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงิน ที่เปนเท็จ เชน คาทำงานลวง

เวลา คาวัสดุอุปกรณ หรือคาเดินทาง ฯลฯ มากนอยเพียงใด

91.10% 6.44% 2.08% 0.38% 96.10

I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 87.69

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

โปรงใส ตรวจสอบได 1.52% 0.95% 19.70% 77.84% 91.35

เอื้อประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 78.79% 4.92% 5.87% 10.42% 84.02

I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวม ในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 79.92

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สอบถาม 2.26% 6.23% 35.09% 56.42% 81.98

ทักทวง 2.10% 6.87% 36.07% 54.96% 81.40

รองเรียน 7.98% 6.84% 33.46% 51.71% 76.39

I13 ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 84.26

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับมอบหมายงานจากผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 0.00% 1.23% 45.19% 53.58% 84.26

I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 81.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอยางถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.20% 4.09% 45.81% 49.90% 81.94

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 83.44



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 83.44

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ

การใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด

0.20% 5.51% 38.37% 55.92% 83.44

I16 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอยเพียงใด 96.50

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำธุระสวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย

เพียงใด

90.02% 9.57% 0.20% 0.20% 96.50

I17 ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 97.57

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานเคยถูกผูบังคับบัญชาส่ังการใหทำในส่ิงที่ไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการ

ทุจริต มากนอยเพียงใด

93.67% 5.31% 1.02% 0.00% 97.57

I18 การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทาน มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 95.33

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 84.73% 10.79% 4.07% 0.41% 93.30

มีการซ้ือขายตำแหนง 94.09% 5.30% 0.20% 0.41% 97.71

เอื้อประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 88.59% 8.15% 2.85% 0.41% 94.99

I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 92.91

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปนของสวนตัว

หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด

86.99% 8.74% 0.20% 4.07% 92.91



I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 69.64

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด 69.64

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ข้ันตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงาน

ของทาน มีความสะดวกมากนอยเพียงใด

8.35% 10.39% 45.62% 35.64% 69.64

I21 ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 85.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ถาตองมีการขอยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรในหนวยงาน

ของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด

2.04% 1.02% 36.33% 60.61% 85.29

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 96.94

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดยไมไดขอ

อนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด

92.84% 5.32% 1.64% 0.20% 96.94

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูกตอง มากนอยเพียงใด 76.89

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของราชการที่ถูก

ตอง มากนอยเพียงใด

0.20% 9.61% 49.90% 40.29% 76.89

I24 หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ เพื่อปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวก

พอง มากนอยเพียงใด

84.88

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการ

เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มากนอย

เพียงใด

0.61% 3.69% 36.48% 59.22% 84.88

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 91.52



หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนนI25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต มากนอยเพียงใด 91.52

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทาน ใหความสำคัญ กับการตอตานการทุจริต

มากนอยเพียงใด

0.20% 1.22% 22.61% 75.97% 91.52

I26 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปน้ี หรือไม 95.01

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 96.34% 3.66% 96.34

จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 93.69% 6.31% 93.69

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 84.88

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 5.28% 3.86% 21.95% 68.90% 84.88

I28 หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปน้ี ตอการทุจริตในหนวยงาน มากนอยเพียงใด 89.29

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เผาระวังการทุจริต 0.61% 3.67% 22.00% 73.73% 89.67

ตรวจสอบการทุจริต 0.81% 3.86% 22.76% 72.56% 89.09

ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 2.24% 3.67% 18.74% 75.36% 89.12

I29 หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต

ในหนวยงาน มากนอยเพียงใด

87.86

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน

มากนอยเพียงใด

0.41% 2.87% 29.71% 67.01% 87.86



I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 83.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 83.16

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 1.02% 3.26% 40.53% 55.19% 83.42

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 0.82% 4.09% 40.29% 54.81% 83.15

ม่ันใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 0.61% 4.89% 36.66% 57.84% 84.02

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 1.64% 5.54% 38.19% 54.62% 82.04

E1 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 78.11

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนด 1.77% 1.06% 59.57% 37.59% 77.85

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 0.00% 1.52% 62.50% 35.98% 78.36

E2 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตออื่น ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด 79.62

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอ

อ่ืน ๆ อยางเทาเทียมกันมากนอยเพียงใด

0.00% 1.42% 58.87% 39.72% 79.62

E3 เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด

80.22

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใหบริการ

แกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอยเพียงใด

0.00% 0.35% 59.22% 40.43% 80.22

E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.41

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

เงิน 0.71% 99.29% 99.29



E4 ในระยะเวลา 1 ปที่ผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม

99.41

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

ทรัพยสิน 0.36% 99.64% 99.64

ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การใหความบันเทิง เปนตน 0.71% 99.29% 99.29

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 77.01

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของประชาชนและ

สวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด

0.00% 5.32% 58.87% 35.82% 77.01

E6 การเผยแพรขอมูลของหนวยงานที่ทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 69.39

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เขาถึงงาย ไมซับซอน 1.55% 40.31% 25.58% 32.56% 63.00

มีชองทางหลากหลาย 0.00% 3.19% 66.93% 29.88% 75.78

E7 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 86.83

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ

อยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 4.33% 31.10% 64.57% 86.83

E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 93.75

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การใหบริการ

หรือไม

93.75% 6.25% 93.75

E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 76.62

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 76.62

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัยเกี่ยวกับ

การดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.17% 68.48% 30.35% 76.62

E10 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 89.06

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานหรือไม 89.06% 10.94% 89.06

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้นมากนอยเพียงใด 77.95

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

เจาหนาท่ีของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ

ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด

0.00% 0.80% 65.20% 34.00% 77.95

E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การใหบริการดีขึ้น มากนอยเพียงใด 76.02

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให

บริการดีข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 1.19% 70.24% 28.57% 76.02

E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 97.62

หัวขอการประเมิน มี ไมมี คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความสะดวก

รวดเร็วมากข้ึน หรือไม

97.62% 2.38% 97.62

E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

70.04

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน



E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการของหนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

70.04

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวน

เสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การใหบริการของ

หนวยงานไดดีข้ึน มากนอยเพียงใด

3.17% 7.14% 66.67% 23.02% 70.04

E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 75.51

หัวขอการประเมิน นอยที่สุดหรือ

ไมมีเลย

นอย มาก มากท่ีสุด คะแนน

หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความ

โปรงใสมากข้ึน มากนอยเพียงใด

0.00% 3.19% 67.73% 29.08% 75.51

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O1 โครงสราง ขอเสนอแนะ เปาหมายสำคัญของการประเมิน ITA คือการเปดเผย

ขอมูล (Open Data) เพื่อใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดงาย ดังนั้นใน

การประเมินครั้งตอไป หนวยงานไมจำเปนตองสรุปหนารวม

สำหรับการตรวจประเมิน ITA โดยหนวยงานควรจัดประเภทการ

เผยแพรขอมูลตามหมวดหมูของขอมูลที่เปดเผย อาทิ เกี่ยวกับเรา

(ขอมูลพื้นฐานองคกร) การปองกันการทุจริต การบริหารทรัพยากร

บุคคล ฯลฯ

100.00

O2 ขอมูลผูบริหาร 100.00

O3 อำนาจหนาที่ ไมปรากฎอำนาจหนาที่ของหนวยงาน (จังหวัด) ตามพระราช

บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ โดยหนวยงานสงขอมูล

อำนาจหนาที่ในการปฏิบัติราชการซึ่งไมเปนไปตามเกณฑการ

ประเมินที่กำหนด

0.00

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 100.00

O5 ขอมูลการติดตอ 100.00

O6 กฎหมายที่เกี่ยวของ 100.00

ขาวประชาสัมพันธ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O7 ขาวประชาสัมพันธ 100.00

การปฏิสัมพันธขอมูล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O8 Q&A หนวยงานไมสงขอมูลชองทางในการติดตอสอบถาม (Q&A) ที่เปด

โอกาสใหประชาชนเขามาติดตอสอบถามขอมูลตาง ๆ ในลักษณะ

ของการสื่อสารสองทาง (two-way communication) ตามเกณฑ

การประเมินที่กำหนด "แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามขอมูลตาง ๆ ไดและหนวยงานสามารถสื่อสารใหค าตอบ

กับผูสอบถามได โดยมีลักษณะ เปนการสื่อสารไดสองทาง เชน

Web broad, กลองขอความถาม-ตอบ" โดยตามเกณฑการ

ประเมิน "ในกรณีของจังหวัดการเปดเผยตองเปนขอมูลในภาพรวม

ของจังหวัด เวนแตขอ O13 - O17 และขอ O21 - O24 จะ

เปนการรวบรวมขอมูลของสวนราชการระดับจังหวัดภายใน

จังหวัด" (คูมือการประเมิน ITA 2563 หนา 23)

0.00

O9 Social Network ไมปรากฎ Social Network ของหนวยงานหลัก (จังหวัดลำพูน)

โดยหนวยงานสง Social Networks ของหนวยงานยอย อาทิ

สำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑการประเมินที่

กำหนด หนวยงานไมสงขอมูลชองทางในการติดตอสอบถาม

(Q&A) ที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามาติดตอสอบถามขอมูลตาง ๆ

ในลักษณะของการสื่อสารสองทาง (two-way communication)

ตามเกณฑการประเมินที่กำหนด "แสดงชองทางที่บุคคลภายนอก

สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ไดและหนวยงานสามารถสื่อสารให

ค าตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะ เปนการสื่อสารไดสองทาง

เชน Web broad, กลองขอความถาม-ตอบ" โดยตามเกณฑการ

ประเมิน "ในกรณีของจังหวัดการเปดเผยตองเปนขอมูลในภาพรวม

ของจังหวัด เวนแตขอ O13 - O17 และขอ O21 - O24 จะ

เปนการรวบรวมขอมูลของสวนราชการระดับจังหวัดภายใน

จังหวัด" (คูมือการประเมิน ITA 2563 หนา 23)

0.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O10 แผนดำเนินงานประจำป 100.00

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำป รอบ 6 เดือน 100.00

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำป 100.00



การปฏิบัติงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O13 คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 100.00

การใหบริการ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 100.00

O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 100.00

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 100.00

O17 E-Service 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใชจายงบประมาณประจำป

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O18 แผนการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

O19 รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ประจำป รอบ 6

เดือน

100.00

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 100.00

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100.00

O22 ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 100.00

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100.00

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0.00

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100.00

O27 หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100.00



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.5 การสงเสริมความโปรงใส

การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 100.00

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำป 100.00

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น ไมปรากฎชองทางการรับฟงความคิดเห็น ในชองทางของจังหวัด

โดยหนวยงานนำเสนอชองทางการรับฟงความคิดเห็นของสวน

ราชการยอยภายในจังหวัด

0.00

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O34 เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 100.00

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 100.00

การประเมินความเส่ียงเพ่ือการปองกันการทุจริต

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำป 100.00

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100.00

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 100.00

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต



ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนนขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำ

ป รอบ 6 เดือน

100.00

O41 รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 100.00

ตัวช้ีวัดยอยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน

ขอ ประเด็นการตรวจ ความคิดเห็น คะแนน

O42 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 100.00

O43 การดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในหนวยงาน

100.00

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 – 30 ป 59 42 2

31 – 40 ป 20 18 0

41 – 50 ป 17 20 0

51 – 60 ป 12 14 0

มากกวา 60 ป 11 7 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือต่ำกวา 1 2 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 6 9 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 64 44 2

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 38 41 0

สูงกวาปริญญาตรี 10 5 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

ติดตอหนวยงาน ชาย หญิง อื่นๆ

บุคคลท่ัวไป 40 29 0



อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

หนวยงานของรัฐ 58 45 2

องคกรธุรกิจ 12 16 0

อ่ืน ๆ 9 11 0

ผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน

อายุ ชาย หญิง อื่นๆ

ต่ำกวา 20 ป 0 0 0

20 - 30 ป 13 17 0

31 - 40 ป 47 73 0

41 - 50 ป 37 85 0

51 - 60 ป 47 63 0

มากกวา 60 ป 2 1 0

ระดับการศึกษา ชาย หญิง อื่นๆ

ประถมศึกษาหรือตำกวา 0 0 0

มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 4 2 0

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 10 8 0

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 98 153 0

สูงกวาปริญญาตรี 34 76 0

อ่ืน ๆ 0 0 0

สภาพแวดลอมการทำงานของเจาหนาที่ในหหนวยงานภาครัฐ ประจำป 2563

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน

 27.79%  58.96%  11.43%  1.82%

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน(ปี)
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การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
............................................... 

กลไกในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของจังหวัดล าพูน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ด้วยการแสดงถึงเจตนารมณ์ 
และความมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินงาน ด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดล าพูน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1.  จังหวัดล าพูน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ลงนามร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
ล าพูน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน และนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดล าพูน  

2. จังหวัดล าพูน มอบหมายให้นายอ าเภอทุกอ าเภอ ลงนามร่วมกับปลัดเทศบาลต าบล/นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ ในวันประชุมส่วนราชการระดับอ าเภอ ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


