
แบบรายงานขอมูลการดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) 
ของ จังหวัดลําพูน 

*********************** 
ท่ี ระยะเวลาดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
1 เดือนพฤศจิกายน –  

เดือนธันวาคม 2565 
จังหวัดลําพูนมีคําสั่งที่ 2533/2565 ลงวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2565 แตงตั้งคณะทํางาน           
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดลําพูน 

แจงคําสั่งฯ ใหกับคณะทํางานเรียบรอยแลว โดยคณะทํางานฯ 
มีหนาที่ดําเนินการ กํากับ ดูแล และติดตามสวนราชการ    
ใหจัดทําขอมูล สงขอมูล และนําเขาขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในระบบ (Integrity and transparency 
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รวมทั้งการดําเนินการอื่นใดที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการประเมินดังกลาว  

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

2 เดือนพฤศจิกายน –  
เดือนธันวาคม 2565 

ก า ร แ ต ง ตั ้ง คณะ ก ร ร ม ก า ร ผ ล ัก ด ัน ก า ร
ดําเนินงานตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาต ิป ระ เ ด ็นก ารต อต านการ ท ุจ ร ิตแล ะ
ประพฤติม ิชอบจ ังหวัดลําพ ูน  ตาม คําสั ่ง
จ ังหวัดลําพูนที ่ 2534/2565 ลงวันที ่ 11 
พฤศจิกายน 2565 

จัดการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดําเนินงานตาม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นการตอตาน
การท ุจ ร ิตและประพฤติม ิชอบจังหวัดลําพ ูน ครั ้ง ที ่ 
1/2565 เพื ่อชี้แจงแนวทาง/ประสานความรวมมือกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

3 เดือนพฤศจิกายน –  
เดือนธันวาคม 2565 

จังหวัดลําพูนไดจัดทํา (MOU) ลงนามบันทึก
ขอตกลงระหวางหนวยงานที่เขารับการประเมิน    
กับผูว าราชการจั งห วัดลําพูน เพื่อรวมกัน
ขับเคลื่อนการประเมิน ITA ใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (.ศ. 2561 – 2580) 
 

จังหวัดลําพูนไดจัดทํา (MOU) ลงนามบันทึกขอตกลงกับผูวา
ราชการจังหวัดลําพูน จํานวน 33 สวนราชการ และ 58 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 
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ท่ี ระยะเวลาดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
4 เดือนพฤศจิกายน –  

เดือนธันวาคม 2565 
จังหวัดลําพูนไดดําเนินการมอบหมายภารกิจ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามมติที่ประชุม
ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และ
ภารกิจสําคัญของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเปนการพัฒนาและ
ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. ผูกํากับดูแล (สวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดลําพูน  
2. ผูกํากับดูแล (สวนภูมิภาค) มอบหมายหัวหนาสํานักงาน
จังหวัดลําพูน 
3.  ผู ตรวจสอบรับรองความถูกตองและอนุมั ติขอมูล 
มอบหมายผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานจังหวัดลําพูน 
4. ผูดูแลระบบการประเมิน ITA ของสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อ
นําเข าขอมูลแบบวัด IIT/EIT/OIT มอบหมายพนักงาน
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดลําพูน 
5. ผูปรับปรุงเว็บไซตและอัพเดตเพื่อเผยแพรขอมูลตามที่
สํ า นัก ง าน  ป .ป .ช .  กํ าหนด มอบหมาย นัก วิชาการ
คอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานจังหวัดลําพูน 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

5 เดือนพฤศจิกายน 2565 
– เดือนมิถุนายน 2566 

การประกาศเจตนารมณ “สุจริต โปรงใส จังหวัด
ลําพูนใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให” 
ของขวัญของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ 
(No Gift Policy) 

ผูวาราชการจังหวัดลําพูนไดประกาศเจตนารมณ “สุจริต 
โปรงใส จังหวัดลําพูนใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให” 
ของขวัญของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift 
Policy) และไดแจงใหสวนราชการทุกสวนราชการใน  
จังหวัดลําพูน นายอําเภอทุกอําเภอ และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินในพื้นที่รับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
รวมถึงใหรายงานผลการดําเนินงานตามประกาศฯ ใหกับ
จังหวัดตามระยะเวลาที่กําหนด 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 
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ท่ี ระยะเวลาดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
6 เดือนพฤศจิกายน 2565 

– เดือนมิถุนายน 2566 
ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดลําพูน 

1. จังหวัดลําพูนไดแจงใหสวนราชการประจําจังหวัดลําพูนดําเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของสํานักงาน ป.ป.ช. และไดมอบหมายใหหัวหนา
สํานักงานจังหวัดลําพูน และพนักงานทรัพยากรบุคคล เปนผูดูแล
ระบบ (admin) ของระบบ ITAS 
2. จังหวัดลําพูนไดประชาสัมพันธชองทางการตอบแบบวัดการรับรู
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรูผูมีสวนได
สวนเสียภายนอกผานชองทางตางๆ เชน ปายประชาสัมพันธของทุก
สวนราชการ ใน Application Line กลุมตางๆ หนาเว็บไซตของ
หนวยงาน www.lamphun.go.th และภายในลิฟตศาลากลางจังหวัดลําพูน 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

7 เดือนพฤศจิกายน 2565 
– เดือนมิถุนายน 2566 

การจัดประชุมคณะทํางานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร ง ใส ในการ
ดํา เ นิ นง านขอ งห น ว ยง านภาครั ฐ 
( Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของจังหวัดลําพูน และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพื้นที่ 

จังหวัดลําพูนไดจัดประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัด
ลําพูน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม สนับสนุนทักษะ องคความรู การ
ใหคําปรึกษาในกระบวนการพัฒนาตามกรอบการประเมิน ITA เพื่อให
ทุกหนวยงานไดทบทวนความรู ปรับปรุง พัฒนาองคกรใหมีความ
เขมแข็ง และยกระดับคาคะแนนในป 2566 ใหสูงกวาป 2565  โดย
มีผูวาราชการจังหวัดลําพูน เปนประธานในพิธีเปดพรอมมอบ
นโยบายการดําเนินงานเพื่อยกระดับผลคะแนนของจังหวัดลําพูนในป 
พ.ศ. 2566 มีผูเขารวมประชุมจากสวนราชการประจําจังหวัดลําพูน 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ จํานวน 120 คน 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 
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ท่ี ระยะเวลาดําเนินการ ขั้นตอนการดําเนินการ ผลการดําเนินการ หมายเหตุ 
8 เดือนพฤศจิกายน 2565 

– เดือนมิถุนายน 2566 
 จังหวัดลําพูนไดแจงใหทุกอําเภอเขารวมกิจกรรม Clinic 

Amphoe ITA 2023 เพื่อเปนการฝกปฏิบัติการใชงานระบบ 
Amphoe ITA และแจงใหที่ทําการปกครองจังหวัดลําพูน 
กํากับดูแลการใชงานระบบ Amphoe ITA ใหเปนไปตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

9 เดือนพฤศจิกายน 2565 
– เดือนมิถุนายน 2566 

 จังหวัดลําพูนแจงใหสวนราชการประจําจังหวัดลําพูน และ
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ินในพื้นที่ เขารวมโครงการ
ขับเคลื่อนภารกิจดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
กระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรมที่ 1 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงาภาครัฐ (ITA) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ผาน
ระบบวีดีทัศนทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย 

ดําเนินการเรียบรอยแลว 

 
 
 
 


