
มาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ส านักงานเกษตรจังหวัดพษิณโุลก 

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

1. วิเคราะห์การด าเนินงานเพ่ือรองรับการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.1 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับแจ้งปฏิทินและคู่มือกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จำกส ำนักงำนจังหวัดพิษณุโลก  

1.2 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้รับหนังสือจำกส ำนักงำนจังหวัดฯใหส้่งรำยช่ือเจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบใน
กำรจัดท ำ ITA เพื่อประสำนงำนกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 2 ท่ำน ดังนี้ 
- นำงณัฎฐำ  ชินำรักษ์  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
- นำงสำวโศรยำ  เสง็ช่ืน  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 

1.3 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดส่งเจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบ นำงณัฎฐำ  ชินำรักษ์ ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำย
บรหิำรทั่วไป เข้ำร่วมประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน ITA ในส่วนของ IIT,EIT และ OIT โดยมีรองผู้ว่ำ
รำชกำรจงัหวัดเป็นประธำน และผู้แทนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัดพิษณุโลก เข้ำร่วมกำรประชุมช้ีแจง
แนวทำงกำรด ำเนินกำรด้วย 

1.5 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ำร่วมประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน ITA ในส่วนของ OIT ทำง
ระบบวีดิทัศน์ทำงไกลจำกกระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2562 ณ ศำลำกลำงจังหวัดฯ และ
น ำมำปรบัปรุงกำรจัดท ำ OIT ของหน่วยงำน น ำข้ึนเว็บไชตห์น่วยงำนและส่งส ำนักงำนจังหวัดฯ  ซึ่งเป็น
หน่วยงำนหลัก 

1.6 เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบงำน ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ได้ด ำเนินกำรช้ีแจงกำรจัดท ำ ITA ในที่ประชุม
เกษตรอ ำเภอประจ ำเดือนพฤษภำคม 2562 และไดจ้ัดท ำข้อมูล OIT ทั้ง 48 ข้อ น ำข้ึนเว็บไซต์ ของ
หน่วยงำนและส่งให้ส ำนักงำนจงัหวัดฯ ตำมก ำหนดคือ ภำยในวันที่ 17, 24 และวันที่ 27 มิถุนำยน 2562 
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จำกกำรเข้ำประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 12 
กุมภำพันธ์ 2563 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำรถ (หอ้ง 741) ที่ประชุมได้แจ้งผล
กำรผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดพิษณุโลก ดังนี ้
2.1 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2562 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีประกำศ ลงวันที่ 17 ตุลำคม 2562 เรื่องผลคะแนนกำร

ประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนของหนว่ยงำนภำครัฐ ITA ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.
2562 ระบุจังหวัดพิษณุโลกมีระดบัผลกำรประเมิน F โดยมีค่ำคะแนนภำพรวม 47.65 คะแนน จำก 100 
คะแนน รำยละเอียดคะแนนจ ำแนกตำม 10 ตัวช้ีวัด ไดด้ังนี ้

เครื่องมือวัด ตัวชี้วัด ประเด็นของตัวชี้วัด คะแนนท่ี จว. ได้รับ 
 
 

1 กำรปฏิบัตหิน้ำที ่ 87.66 
2 กำรใช้งบประมำณ 74.92 



เครื่องมือวัด ตัวชี้วัด ประเด็นของตัวชี้วัด คะแนนท่ี จว. ได้รับ 
IIT 3 กำรใช้อ ำนำจ 81.28 

4 กำรใช้ทรัพยส์ินของทำงรำชกำร 74.62 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 76.54 

 
EIT 

6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 82.65 
7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 80.53 
8 กำรปรับปรงุระบบกำรท ำงำน 76.25 

OIT 
9 กำรเปิดเผยข้อมลู 00.00 
10 กำรป้องกันกำรทจุริต 00.22 

 

2.2 จำกผลกำรประเมินจำกกำรประเมินของส ำนักงำน ป.ป.ช. ของจงัหวัดพิษณุโลก ในส่วนของข้อมลู OIT
คือกำรแสดงหรือเปิดเผยข้อมลูสำธำรณะทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเกษตรจงัหวัดพิษณุโล
www.phitsanulok.doae.go.th)    ซึ่งมีข้อบกพร่องในประเด็น 1. มีข้อแสดงข้อมลูแสดงไม่ครบถ้วน 
หรือไม่ตรงประเด็น  2. ผู้รับผิดชอบงำนกำรประเมิน ITA มีเวลำศึกษำท ำควำมเข้ำใจในช่วงเวลำจ ำกัด 
ท ำให้ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ หรือทีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนในกำรจัดเตรียมข้อมูล O1 - O48 แสดง
หน้ำเว็บไซต์ของส ำนักงำนฯ 3. กำรด ำเนินงำนดงักล่ำว ซึ่งได้ด ำเนินกำรเป็นแรก 
 

3. มาตรการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

- ประชุมช้ีแจงเจ้ำหน้ำที่ในองค์กร ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปรง่ใส ใน
ส่วนของ IIT, EIT และ OIT 

- มอบหมำยกำรจัดท ำ OIT ไปตำมกลุม่/ฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
- ให้ผูร้ับผิดชอบงำนท ำควำมเข้ำใจในรำยละเอียดตัวช้ีวัดให้มำกขึ้น 
- เสนอส ำนักงำนจังหวัดฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ทีร่ับผิดชอบงำนประเมิน ITA  

-------------------------- ------------------------- 


