
 
แผนการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดลําพูน 
****************** 

 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ไดกําหนดใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)    
เปนหน่ึงในตัวช้ีวัดของแผนยอยการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดใหภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๗๐ หนวยงานที่เขารวมการประเมิน จํานวนรอยละ ๑๐๐ จะตองไดคะแนน            
85 คะแนนข้ึนไป ประกอบกับ แผนปฏิบัติการดานการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2566 – 2570) (ฉบับราง) ไดกําหนดใหในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หนวยงานที่เขารวมการประเมิน 
จํานวนรอยละ ๘๔ จะตองไดคะแนน 85 คะแนนข้ึนไป ซึ่งในพื้นที่จังหวัดลําพูนมีหนวยงานที่เขารับการ
ประเมินทั้งหมด ๕๙ หนวยงาน จึงกําหนดคาเปาหมายหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมินไมนอยกวา ๕๐ 
หนวยงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดลําพูนมีหนวยงานที่เขารับการประเมินจํานวน ๕๙ แหง (องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ๕๘ แหง และจังหวัดลําพูน ๑ แหง) ไดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ๘๙.๑๘ คะแนน (ระดับ 
A) จัดอยูลําดับที่ ๒๙ ของประเทศ มีหนวยงานที่ผานเกณฑการประเมิน (๘๕ คะแนนข้ึนไป) จํานวน ๔๗ 
หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๗๙.๖๖ และหนวยงานที่ไมผานเกณฑการประเมิน จํานวน ๑๒ หนวยงาน คิดเปน
รอยละ ๒๐.๓๔ 

การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดมีการปรับปรุงในรายละเอียดของ เครื่องมือ
การประเมินในบางประการ สรุปไดดังน้ี  

▪ การปรับเปลี่ยนวิธีการเขาตอบออนไลน โดยในการเปดโอกาสใหบุคลากรภาครัฐเขารวมตอบ       
แบบวัด IIT และการใหผูรับบริการหรือติดตอกับภาครัฐเขารวมตอบแบบวัด EIT จะเปนการเขาตอบดวยตนเอง 
โดยตรงทางระบบ ITAS และการเขาตอบมีการปรบัเปนการใชหมายเลขโทรศัพทและยืนยันตัวตนดวยรหัสผาน 
ครั้งเดียว (OTP) ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการเขาตอบของผูที่จะเขามามีสวนรวมสะทอน   
ความคิดเห็นตอหนวยงานภาครัฐ และที่สําคัญเพื่อสรางความเช่ือมั่นในความปลอดภัยของผูตอบมากย่ิงข้ึน  

▪ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลผูมีสวนไดสวนเสยีภายนอก โดยการจัดเก็บขอมูล   
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก จะมุงเนนการมีสวนรวมของผูรับบริการหรือติดตอกับหนวยงานภาครัฐ ในการเขา
ตอบดวยตนเอง โดยหนวยงานจะตองกํากับติดตามใหมีผูตอบตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยมีการจัดเก็บขอมูล
ประกอบ โดยผูประเมินจะเปนผูวิเคราะหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตามภารกิจของหนวยงาน และอาจมี
การประสานขอมูลที่จําเปนจากหนวยงานโดยตรง จากน้ันจะมีการจัดเก็บขอมูลจํากกลุมเปาหมายโดยการ     
ลงพื้นที่หรือการสัมภาษณโดยตรง ทั้งน้ี เพื่อลดปญหาเกี่ยวของการคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

▪ การปรับเปลี่ยนระยะเวลา โดยในข้ันตอนการเปดโอกาสใหเขารวมการประเมินทั้งแบบวัด IIT และ
แบบวัด EIT น้ันมีการปรับระยะเวลาในมากข้ึน จากเดิมมีระยะเวลา 3 เดือน เพิ่มเปนระยะเวลา 6 เดือน เพื่อ
เพิ่มโอกาสที่จะมีผูเขารวมการประเมินมากย่ิงข้ึน และจะมีประกาศผลการประเมินภายในเดือนสิงหาคม  

▪ การปรับเพิ่มประเด็นในแบบ OIT ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 
และสํานักงาน ก.พ. ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
นําไปสูการปรับปรุงประเด็นขับเคลื่อนภาครัฐใน 2 ประเด็นดังกลาวเพิ่มเติมในแบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ (OIT) และมีการปรับลดบางขอและปรับปรุงขอความอันเปนองคประกอบของบางขอใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
ในสวนแบบวัด IIT และแบบวัด EIT น้ันมีการปรับปรุงขอความขอคําถามใหมีความ กระชับและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสับสนของผูตอบได  
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ปฏิทินการประเมิน 

การประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กําหนดข้ันตอนและกรอบระยะเวลาที่ไมแตกตาง
จากปที่ผานมามาก เพื่อใหหนวยงานมีความคุนเคยและสามารถวางแผนงานในกํารปรับปรุงพัฒนาตนเองและ
ดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินได แตไดมีการปรับปรุงระยะเวลาที่สําคัญในข้ันตอนการเขาตอบแบบวัด 
IIT และแบบวัด EIT เพื่อเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานของรัฐและผูรับบริกรหรือติดตอกับภาครัฐไดมีโอกาสและ
ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีสวนรวมในการประเมินมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการยกระดับผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
๑. การขับเคลื่อนการประเมิน ITA รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๑.๑. นําเสนอเรื่อง การประเมิน ITA ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดําเนินงานตามแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลําพูน เพื่อช้ีแจง     
แนวทางการประเมิน และสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 ๑.๒. ประสานความรวมมือกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดลําพูน เพื่อรวมกัน
ขับเคลื่อนและยกระดับผลการประเมินของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดลําพูน ทั้งในดานการติดตาม 
และการลงพื้นที่ใหคําปรึกษา  
 ๑.๓ การลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางหนวยงานที่เขารับการประเมิน กับ ผูวาราชการ
จังหวัดลําพูน ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA ใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนดในแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
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 ๒ การชี้แจงแนวทางการประเมิน และใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีเขารับการประเมิน 
     ๒.๑ จังหวัดลําพูน มีชองทางในการใหคําปรึกษาแกหนวยงานที่เขารับการประเมิน ประกอบดวย 
line open chat “ITA 2566 ลําพูน” ซึ่งเปนชองทางหลักในการติดตอสื่อสารกับหนวยงาน หรือทาง
หมายเลขโทรศัพท 0-5351-1192 ตอ 27965 หรือสามารถเขารับคําปรึกษาดวยตนเอง ณ กลุมงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดลําพูน หรือสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน  
     ๒.๒ สําหรับหนวยงานที่มีผลการประเมินไมผานเกณฑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวน ๑๒ 
หนวยงาน (รายช่ือตามเอกสาร ๑) จังหวัดลําพูน รวมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน และ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดลําพูน จะดําเนินการใหคําปรึกษาอยางเขมขน เชน การจัด
ประชุมเพื่อใหคําปรึกษา หรือการลงพื้นที่ใหคําปรึกษา  
     ๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน จากการเขารวมการประเมินในปที่ผานมา และ
ช้ีแจงแนวทาง/หลักเกณฑการประเมิน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในชวงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  
 ๓. การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล และสอบทานขอมูลในแบบวัด OIT  

    จากการวิเคราะหขอมูลในปที่ผานมาพบวา หนวยงานที่ไมผานเกณฑการประเมินสวนใหญจะมี  
คาคะแนนในแบบวัด OIT คอนขางตํ่า ดังน้ันในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในภาพรวม จงึจําเปนตองให
ความสําคัญกับการตอบแบบวัด OIT จังหวัดลําพูน จึงไดกําหนดแนวทางในการใหคําปรึกษาและสอบทาน
ขอมูลในแบบวัด OIT ดังน้ี  

๓.๑ ใหหนวยงานที่เขารับการประเมินทุกหนวยงานดําเนินการเปดเผยขอมูลบนเว็บไซต และ
จัดสง Url ของขอคําถาม โดยบันทึกลงในไฟล Excel ตามแบบฟอรมที่จังหวัดลําพูนกําหนด และจัดสงให
จังหวัดลําพูน ทาง e-mail : lamphun.hr@gmail.com เพื่อสอบทานขอมูล (รายละเอียดขอคําถามและ
ระยะเวลาการจัดสง ตามเอกสารแนบ ๒) 

 จังหวัดลําพูน ดําเนินการสอบทานขอมูลและใหคําปรึกษาแกหนวยงาน รวมทั้งรายงาน
ความกาวหนาในการดําเนินการในแตละครั้ง ตอผูวาราชการจังหวัดลําพูนเพื่อทราบตอไป     
  ๓.๒ หลังจากการใหคําปรึกษาและสอบทานขอมูลแลวเสร็จ หากพบวายังมีหนวยงานที่          
มีปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการตอบแบบวัด OIT จังหวัดลําพูน ประจําจังหวัดลําพูน จะเชิญหนวยงานดังกลาว
เขารวมประชุมเพื่อใหคําปรึกษา และรวมกันแกไขปญหา อีกครั้ง ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

รายชื่อหนวยงานท่ีไมผานเกณฑการประเมิน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
ลําดับ ชื่อหนวยงาน อําเภอ คะแนนป 65 ระดับป 65 

๑ องคการบรหิารสวนตําบลเหลายาว บานโฮง 84.99 B 
๒ องคการบรหิารสวนตําบลทาแมลอบ แมทา 84.51 B 
๓ เทศบาลตําบลหนองยวง เวียงหนองลอง 82.52 B 
๔ องคการบรหิารสวนตําบลทาตุม ปาซาง 82.36 B 
๕ เทศบาลตําบลมะเขือแจ เมืองลําพูน 80.97 B 
๖ เทศบาลตําบลทาเชียงทอง เมืองลําพูน 80.66 B 
๗ องคการบรหิารสวนตําบลบานเรือน ปาซาง 79.37 B 
๘ เทศบาลตําบลทากาศ แมทา 78.11 B 
๙ องคการบรหิารสวนตําบลเวียงแกว ลี ้ 77.62 B 

๑๐ องคการบรหิารสวนตําบลเวียงกานต บานโฮง 74.12 C 
๑๑ องคการบรหิารสวนตําบลหวยยาบ บานธิ 73.37 C 
๑๒ องคการบรหิารสวนตําบลนครเจดีย ปาซาง 71.69 C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร ๑ 



 
 

รายลเอียดขอคําถาม และกําหนดเวลาในการจัดสง url 
 

คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จํานวน ๑๔ ขอ ประกอบดวย 
 o๑  โครงสราง  
 o๒  ขอมูลผูบริหาร 
 o๓  อํานาจหนาที่  
 o๔  แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
 o๕   ขอมูลการติดตอ 
 o๖  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 o๗ ขาวประชาสัมพันธ 
 o๘  Q&A 
 o๙  Social Network 

o๑๑  แผนการดําเนินงานและแผนการใชงบประมาณประจําป 
o๑๔  คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
o๑๕  คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 
o๑๙  แผนการจัดซื้อจัดจาหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
o๒๐  ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
 

คร้ังท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ จํานวน ๑๔ ขอ ประกอบดวย 
 o๑๓  รายงานผลการดําเนินงานประจําป  
 o๑๗  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 
 o๑๘  E-service 
 o๒๒  รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 
 o๒๓  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 o๒๕  หลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 o๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 o๒๘  ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 o๓๑  ประกาศเจตนรามณนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาที่ 

o๓๔  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป 
 ๐๓๖ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

o๓๘  รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 
o๓๙  ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 
o๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

คร้ังท่ี ๓ ภายในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๖ จํานวน ๑๕ ขอ ประกอบดวย 
 o๑๐  นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
 o๑๒  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําป               

รอบ 6 เดือน 
 o๑๖  ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
 o๒๑  สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 o๒๔  การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เอกสาร ๒ 



 
 
 o๒๖  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 
 o๒๙ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 o๓๐  การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 o๓๑  การสรางวัฒนธรรม No Gift Policy  

o๓๓  การประเมินผลและรายงานผล นโยบาย No Gift Policy 
o๓๕  การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป 
o๓๗ รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ ๖ เดือน 
o๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม 
o๔๑ การประเมินจริยธรรมเจหนาที่ของรัฐ 
o๔๓ การดําเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

 
 
 

***************** 
 

    
 



แผนการดําเนินงานในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําป ๒๕๖๖ จังหวัดลําพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขับเคลื่อนการประเมิน ITA รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(พฤศจิกายน  - ธันวาคม ๒๕๖๕) 
 

การประชุมคณะกรรมการผลกัดันการดําเนินงานตามแผนแมบทฯ จงัหวัด
ลําพูน เพื่อช้ีแจงแนวทาง / ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

ประสานความรวมมอืกับ สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด และสนง.ทองถ่ิน
จังหวัด (การติดตาม/การลงพื้นที่ใหคําปรกึษาแกหนวยงานที่ไมผานเกณฑ) 

การลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางหนวยงานทีเ่ขารบัการประเมิน 
กับ ผูวาราชการจังหวัดลําพูน  

การชีแ้จงหลักเกณฑการประเมินและ      
ใหคําปรึกษา 

(ธันวาคม ๒๕๖๕ - มิถุนายน ๒๕๖๖) 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน จากการเขารวมการประเมินในป   
ที่ผานมา และช้ีแจงแนวทาง/หลกัเกณฑการประเมิน  

ชองทางในการใหคําปรึกษาแกหนวยงานที่เขารับการประเมนิ  
๑. line open chat “ITA 2566 ลําพูน” เปนชองทางหลกัในการติดตอสือ่สาร  
๒. หมายเลขโทรศัพท 0-5351-1192 และ ๐ ๕๓๐๐ ๐๐๓๐  
๓. เขารับคําปรึกษาดวยตนเอง ณ  สํานักงานจังหวัดลําพูน และ สํานักงาน 
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดลําพูน 

หนวยงานที่มผีลการประเมินไมผานเกณฑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
- สรางความตระหนักใหแกผูบริหาร สงเสริมใหจัดต้ังคณะทํางาน 
- ใหคําปรึกษาแกผูรบัผิดชอบการประเมิน/คณะทํางาน (โดย จังหวัด

ลําพูน สปจ.ลําพูน และสนง.ทองถ่ินจังหวัดลําพูน) 

   

การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเปดเผย

ขอมูล และสอบทานขอมูลในแบบวัด OIT 

(มกราคม - เมษายน ๒๕๖๖) 

- หนวยงานดําเนินการเปดเผยขอมลูบนเว็บไซต และจัดสง Url ของ     

ขอคําถาม และจัดสงใหจังหวัดลําพูน เพื่อสอบทานขอมลู ๓ ครั้ง โดย 

ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ 

ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

- รายงานขอมลูความกาวหนาในการดําเนินการ ในแตละครั้ง ใหกับผูวา

ราชการจงัหวัดลําพูนตอไป     

 

จัดประชุมเพือ่ใหคําปรึกษาแกหนวยงานที่มปีญหาอุปสรรคในการ

เปดเผยขอมลูบนเว็บไซต หรือการตอบขอคําถามในแบบวัด OIT  

 

 



รายลเอียดขอคําถาม และกําหนดเวลาในการจัดสง url 
 

คร้ังท่ี ๑ ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ จํานวน ๑๔ ขอ ประกอบดวย 
 o๑  โครงสราง  
 o๒  ขอมูลผูบริหาร 
 o๓  อํานาจหนาที่  
 o๔  แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน 
 o๕   ขอมูลการติดตอ 
 o๖  กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 o๗ ขาวประชาสัมพันธ 
 o๘  Q&A 
 o๙  Social Network 

o๑๑  แผนการดําเนินงานและแผนการใชงบประมาณประจําป 
o๑๔  คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
o๑๕  คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 
o๑๙  แผนการจัดซื้อจัดจาหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
o๒๐  ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
 

คร้ังท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ จํานวน ๑๔ ขอ ประกอบดวย 
 o๑๓  รายงานผลการดําเนินงานประจําป  
 o๑๗  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 
 o๑๘  E-service 
 o๒๒  รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป 
 o๒๓  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 o๒๕  หลักเกณฑการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 o๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 o๒๘  ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 o๓๑  ประกาศเจตนรามณนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาที่ 

o๓๔  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป 
 ๐๓๖ แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

o๓๘  รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป 
o๓๙  ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ 
o๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

คร้ังท่ี ๓ ภายในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๖ จํานวน ๑๕ ขอ ประกอบดวย 
 o๑๐  นโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
 o๑๒  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใชงบประมาณประจําป               

รอบ 6 เดือน 
 o๑๖  ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
 o๒๑  สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
               /O24 การดําเนินการ... 
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 o๒๔  การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 o๒๖  รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําป 
 o๒๙ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 o๓๐  การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 o๓๑  การสรางวัฒนธรรม No Gift Policy  

o๓๓  การประเมินผลและรายงานผล นโยบาย No Gift Policy 
o๓๕  การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําป 
o๓๗ รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการทุจริตประจําป รอบ ๖ เดือน 
o๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม 
o๔๑ การประเมินจริยธรรมเจหนาที่ของรัฐ 
o๔๓ การดําเนินการมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
 

  จังหวัดลําพูนรวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด จะดําเนินการสอบทานขอมูลและ    
ใหคําปรึกษาแกหนวยงาน รวมทั้งรายงานความกาวหนาในการดําเนินการตอผูวาราชการจังหวัดลําพูนตอไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายชื่อหนวยงานท่ีไมผานเกณฑการประเมิน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
ลําดับ ชื่อหนวยงาน อําเภอ คะแนนป 65 ระดับป 65 

๑ องคการบรหิารสวนตําบลเหลายาว บานโฮง 84.99 B 
๒ องคการบรหิารสวนตําบลทาแมลอบ แมทา 84.51 B 
๓ เทศบาลตําบลหนองยวง เวียงหนองลอง 82.52 B 
๔ องคการบรหิารสวนตําบลทาตุม ปาซาง 82.36 B 
๕ เทศบาลตําบลมะเขือแจ เมืองลําพูน 80.97 B 
๖ เทศบาลตําบลทาเชียงทอง เมืองลําพูน 80.66 B 
๗ องคการบรหิารสวนตําบลบานเรือน ปาซาง 79.37 B 
๘ เทศบาลตําบลทากาศ แมทา 78.11 B 
๙ องคการบรหิารสวนตําบลเวียงแกว ลี ้ 77.62 B 

๑๐ องคการบรหิารสวนตําบลเวียงกานต บานโฮง 74.12 C 
๑๑ องคการบรหิารสวนตําบลหวยยาบ บานธิ 73.37 C 
๑๒ องคการบรหิารสวนตําบลนครเจดีย ปาซาง 71.69 C 

 


