มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของจังหวัดพิษณุโลก
1. วิเคราะห์การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.1 วิ เ คราะห์ ถ อดบทเรี ย นการด าเนิ น งานเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น ITA ของจั ง หวั ด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งผลการประเมินค่าคะแนนของสานักงาน ป.ป.ช. ใน 3 ส่วนได้แก่ IIT EIT และ
OIT ซึ่งพบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีจุดอ่อนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทางเว็บไซต์จังหวัด
1.2 นาข้อมูลจากการถอดบทเรียนและจุดอ่อนที่พบมาวางแผนการดาเนินงาน ดังนี้
1.2.1 การวางแผนเตรียมการ
1.2.1.1 จัดทาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ในการ
ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เสนอขอรับ
การสนับสนุนจาก ศปท. กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 36,800 บาท เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของส่วน
ราชการประจาจังหวัดพิษณุโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก จานวน 100 คน
1.2.1.2 ให้ส่วนราชการแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ITA และจัดส่ง
รายชื่อให้จังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลในการประสานการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ตามหนังสือจังหวัด
พิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0017.5/ว 905 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
1.2.2 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร
1.2.2.1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA ของส่วนราชการประจาจังหวัด ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
และหน่วยที่เกี่ยวข้อง 35 ส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมการอบรม จานวน 50 คน ดังนี้
(1) IIT ให้หัวหน้าส่วนราชการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากรในการตอบ
ข้อคาถามและให้เข้าตอบแบบสารวจ 100 % เพื่อรับรู้ข้อมูลร่วมกัน
(2) EIT ให้ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมถึงกาชับติดตามให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตอบแบบสารวจ
(3) OIT ให้ทุกส่วนราชการออกแบบและจัดให้มีข้อมูล O1 - O43 แสดงที่หน้า
เว็บไซต์ของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน โดยให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563 และให้รายงานผลการดาเนินงานให้จังหวัดทราบเป็นระยะ ตามแบบ
รายงานที่กาหนดภายในวันที่ 2, 13, และ 30 มีนาคม 2563
1.2.2.2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 จัดอบรมตามโครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ ฯ ตามข้อ 1.2.1.1 วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย นางสาวชนิ ดา อาคม
วัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สานักงาน ป.ป.ช.
เกี่ยวกับเครื่องมือการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการมี
ความรู้ ความเข้าใจในการตอบคาถาม IIT, EIT และ OIT ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA จานวน 100 คน
สรุปรายงานโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดพิษณุโลก

1.2.3 การพัฒนาเว็บไซต์
จังหวัดได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วสาหรับแก้ปัญหา
OIT โดยประชุมผู้แทนส่วนราชการซึ่งเป็นทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางรูปแบบการปรับโครงสร้างเว็บไซต์จังหวัด และการบริหารจัดการสารสนเทศแสดงบน
เว็บไซต์สาหรับตอบแบบสารวจ OIT จานวน 5 ครั้ง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563, วันที่ 11, 15, 16, 17
มิถุนายน 2563 ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ดังนี้
1) สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
2) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
3) สนง.สถิติจังหวัดพิษณุโลก
4) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
5) สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
6) สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
7) สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
2.2.4 การปรับโครงสร้างเว็บไซต์จังหวัด และบริหารจัดการสารสนเทศ ITA ของจังหวัด
พิษณุโลก ดาเนินการโดยไม่ได้จ้างที่ปรึกษา แต่เป็นการดาเนินการโดยเริ่มต้นจากการประชุมผู้เกี่ยวข้องตามข้อ
1.2.3 ร่วมกันคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และพิจารณาปรับรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์จังหวัด ตลอดจนการ
บริหารจัดการข้อมูล ITA แสดงบนเว็บไซต์ โดยมีนายวัชระ ลิ้มศรีประพันธ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ
นายณัฐ ศั ก ดิ์ แย้ ม สุ ข นั กวิ เ คราะห์ น โยบายและแผนช านาญการ ส านั กงานเกษตรและสหกรณ์ จัง หวั ด
พิษณุโ ลก เป็ น ผู้ บ ริ ห ารจั ดการเครื อข่า ยคอมพิว เตอร์และการสื่ อสาร (Computer networks and
communication management) และนักศึกษาจากสาขาวิศ วกรรมคอมพิ ว เตอร์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จานวน 2 ราย เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ (Website developer)
2.2.5 จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกมี ค าสั่ ง 3209/2563 ลงวั น ที่ 30 เมษายน 2563 แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นหัวหน้าคณะทางาน ทีมบุคลการที่มีความรู้ด้าน IT ของส่วนราชการ
ตามข้อ 1.2.3 ผู้อานวยการกลุ่มงานสานักงานจังหวัด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เป็นคณะทางาน
หัวหน้าสานักงานจั งหวัดเป็น เลขานุการคณะทางาน เพื่อดาเนินการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อรองรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดพิษณุโลก
1.2.4 ขั้นตอนการติดตาม
1.2.4.1 ได้สรุปแนวทางการดาเนินงานในคราวประชุมชี้แจงส่วนราชการเมื่อวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2563 ตามข้อ 1.2.2.1 แจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามหนังสือจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด
ที่.พล 0017.5 / ว 1162 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
1.2.4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ที่
1538/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดในส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการ หัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกาหนดกรอบแนว
ทางการประเมิน ITAการส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา และติดตาม เร่งรัด การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

สรุปรายงานโดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานจังหวัดพิษณุโลก

1.2.4.3 ตั้งกลุ่ม LINE Official เพื่อประสานการดาเนินงานร่วมกันระหว่าง
ส่ ว นราชการประจ าจั ง หวั ด ในสั ง กั ด ส่ ว นราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ รั บ ทราบถึ ง ความก้ า วหน้ า
การดาเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องในการดาเนินงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว
1.2.4.4 การรายงานผลการดาเนินงาน กาหนดให้ส่วนราชการ รายงานข้อมูล
ทั้ง 3 ส่วน คือ การรายงานจานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก รวมทั้งการรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สาหรับการตอบข้อคาถาม IIT, EIT และ OIT โดยกาหนดให้รายงานภายในวันที่
2, 13 และ 30 มีนาคม 2563
1.2.4.5 การตรวจสอบข้อมูลการรายงาน IIT, EIT และ OIT ของส่วนราชการ
โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ITA ของสานักงานจังหวัดในฐานะผู้ประสาน ITA ในภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อให้
ทุกส่วนราชการจัดทาและแสดงข้อมูลให้ถูกต้องตามแนวทางของสานักงาน ป.ป.ช.
1.2.4.6 การบันทึกรายงานผลการดาเนินการจัดทาข้อมูล OIT ของทุกส่ว น
ราชการประจ าจั งหวัดในสั งกัดราชการบริ ห ารส่ว นภูมิภ าค เปิดเผยให้ ประชาชนรับทราบทางเว็บไซต์ซึ่ง
สานักงานจังหวัดได้ตรวจสอบแล้วเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ
1.2.4.7 เรียนเชิญผู้บริหารจังหวัดและคณะทางานบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสจังหวัดพิษณุโลก ประชุมพิจารณาโครงสร้างเว็บไซต์จังหวัดซึ่งได้
ดาเนินการปรับปรุงใหม่ รวมทั้งการพิจารณาข้อมูล OIT (O1 - O43) ที่จะใช้รองรับการประเมินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 สานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนราชการ (Integrity.and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบุว่าจังหวัดพิษณุโลกมีระดับผลการประเมิน A โดยมีค่าคะแนนภาพรวม
89.03 คะแนน จาก 100 คะแนน รายละเอียดคะแนนจาแนกตาม 10 ตัวชี้วัดได้ ดังนี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดพิษณุโลกมีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมระดับ A โดยมีค่าคะแนน
89.03 จัดเป็นลาดับที่ 543 ของประเทศ (จาก 8,303 หน่วยงาน) ลาดับที่ 21 ของจังหวัดทั่วประเทศ
(จาก 76 จังหวัด) ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้
ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT)
- การเปิดเผยข้อมูล (OIT)
- การป้องกันการทุจริต
สารวจความเห็นจากบุคลากรในหน่วยงาน (IIT)
- การปฏิบัติหน้าที่
- การใช้งบประมาณ
- การใช้อานาจ
- การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- การแก้ไขปัญหาการทุจริต
สารวจความเห็นจากบุคคลภายนอกผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (EIT)
- คุณภาพการดาเนินงาน
- ประสิทธิภาพการสื่อสาร

คะแนน
100.00
100.00
88.57
79.21
83.24
77.25
78.89
83.50
83.21
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- การปรับปรุงการทางาน

79.28

ผลจากการประเมิน ดังกล่าวเกิดจากการวางแผนและการกากับติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึง การมี
ส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน IT ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา พัฒนาเว็บไซต์จังหวัด รวมถึงการวางรูปแบบในการแสดงข้อมูล OIT ทางเว็บไซต์จังหวัดประกอบด้วย
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
3) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
4) สนง.สถิติจังหวัดพิษณุโลก
5) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
6) สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก
7) สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
8) สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
3. มาตรการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อรองรับการประเมิน ITA ของจังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564จังหวัดได้กาหนดมาตรการดาเนินงาน โดยใช้แนวทางเดียวกับการดาเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการกากับติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนี้
3.1 การดาเนินงาน
(1) ประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของส่วนราชการให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก EIT และการจัดทาข้อมูล(o1 - o43) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
(2) ให้หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรผู้รับผิดชอบ ITA ของส่วนราชการในสังกัด
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคของจังหวัดพิษณุโลก ทาความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัดให้มากขึ้นโดยเฉพาะ
บุ คลากรส านั กงานจั งหวัด ในฐานะผู้ ป ระสานงานกับ ส่ ว นราชการประจ าจัง หวั ดในสั งกั ดราชการบริ ห าร
ส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อรองรับการประเมิน ITA
(3) การนาข้อมูล OIT แสดงบนเว็บไซต์หลักของจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น
3.2 การกากับติดตาม
(1) ก าหนดให้ ส่ ว นราชการรายงานผลการด าเนิ น งาน IIT, EIT และ OIT
อย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกัน
(2) ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการจั ด ให้ มี แ ละแสดงข้ อ มู ล เปิ ด เผยต่ อ สาธารณะเพื่ อ ให้
ประชาชนรับทราบโดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกทางเว็บไซต์จังหวัดพิษณุโลก
(3) จัดตั้งกลุ่ม LINE เพื่อใช้ในการติดตามและปรึกษาหารือการดาเนินงานร่วมกัน
(4) ให้คณะกรรมการติดตามและกากับดูแลการประเมินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของทุกส่วนราชการ
เพื่อรองรับการประเมิน ประจาปี พ.ศ. 2564
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