คำสั่งสำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ที่ 8 /2562
เรื่อง มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ของ สำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสุรินทร์

************
ด้ วยกระทรวงอุ ตสาหกรรม มี นโยบายน ากรอบการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ของสานักงาน ป.ป.ช. มาประยุกต์
และขยายผลสู่การประเมินในบริบทของสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีนโยบายนากรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ของสานักงาน
ป.ป.ช. มาประยุกต์และขยายผลสู่การประเมินในบริบทของ สอจ.ทุกจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. อก.) ได้ดาเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมิน
ใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์จึงมี
คาสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: : ITA ) ของ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ดัชนีควำมโปร่งใส (Transparency Index)
1.1 การเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบต่อสาธารณชนอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้สะดวก เพื่อมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน

ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีความโปร่งใส : ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
EB 1 (1) หน่วยงานมีการวาง - หนังสื อสั่ งการจาก หั ว หน้าหน่ว ยงานให้ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ระบบในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ต่ อ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ส า ธ า ร ณ ะ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงาน หรือไม่
EB 1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผย - Print Screen ข้อมูลหลักที่มีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันต่อ
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ได้แก่
สาธารณะ หรือไม่
(1) อานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
(2) โครงสร้างองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบ
/(3) โครงสร้าง...
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(3) โครงสร้างบุคลากร และช่องทางการติดต่อผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
(4) ยุทธศาสตร์สานักงาน
(5) ยุทธศาสตร์จังหวัด
(6) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
(7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1)
(8) คู่มือการปฏิบัติงาน (ภารกิจหลัก)
(9) ขั้นตอนการให้บริการในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการอนุมัติ
หรืออนุญาต
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และแผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
EB1 (1) นางวรรณภา เอ็นดู จัดทาคาสั่งโดยมอบให้นางสาวเกษรา กนกแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ดูแลระบบเว็บไซต์ หน่วยงานและที่เกี่ยวข้อง
EB1(2) นางสาวเกษรา กนกแก้ ว นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ประสานข้ อ มู ล
ที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลหลักของ EB1 (2) ให้เป็นปัจจุบันพร้อมจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของ
อุตสาหกรรมจังหวัด ภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลหลักเพิ่มเติมจาก ดังนี้
-หั ว หน้ า กลุ่ ม โรงงานอุ ต สาหกรรม รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าคู่ มื อ กระบวนงานหลั ก
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม คือ คู่มือการปฏิบัติงาน:การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
-หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม รับผิดชอบจัดทาคู่มือกระบวนงาน
หลัก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม คือ คู่มือการปฏิบัติงาน:การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
-นางสุรีย์ลักษณ์ สู่ทรงดี เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน รับผิดชอบจัดทาคู่มือ
กระบวนงานหลั ก กลุ่ ม นโยบายและแผนงาน คือ คู่ มือ การปฏิ บัติ งาน:การจั ดซื้ อ จั ดจ้ าง ของหน่ว ยงาน
และรับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลด้านงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทาง
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-นางจุฑาทิตย์ มณีดา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญ รับผิดชอบเผยแพร่
ข้อมูลด้านงานการเงินของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-นางสาวชุลี กร สุ ภิ มารส นั กวิ ช าการอุ ตสาหกรรม รั บผิ ดชอบเผยแพร่ ข้อ มู ล
ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานภารกิจของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทาง
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-นางวิภาวดี สมทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล ข่าว
ประชาสั มพัน ธ์ และงานภารกิจ กลุ่ มส่ งเสริ มและพัฒ นาอุตสาหกรรม ผ่ านทางเว็บไซต์ของหน่ว ยงานและ
ช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1.2
การมี ส่ ว นร่ ว มโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารวางระบบ กลไก
หรื อแนวทางในการเปิ ดโอกาสให้ ป ระชาชน หรือ ผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยของหน่ ว ยงานได้ มีส่ ว นร่ว มในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น ร่วมรับรู้ ร่วมคิด หรือร่วมเสนอความเห็น หรือยกระดับ
ไปสู่การมีส่วนร่วมในการประสานพลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ เพื่ อยกระดับการพัฒนา
ระบบงาน พัฒนาการให้บริการ
/ ข้อคาถาม...
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ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีควำมโปร่งใส : ตัวชี้วัดกำรมีส่วนร่วม
EB 2 (1) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ 1 . รายงานการประชุม หรือภาพถ่าย ที่ประชาชน ผู้ประกอบการ
ประชาชนผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลัก ของ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หน่วยงาน ที่แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมและมีคาอธิบายภาพอย่างชัดเจน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
EB 2 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
หรือไม่

1. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
2. บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ/กิจกรรม
3. รายงานการประชุม หรือรายงานสรุปผลการดาเนินงาน พร้อม
ภาพถ่ายที่ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลัก ของ
หน่วยงาน ที่แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมและมีคาอธิบายภาพอย่างชัดเจน
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับ ผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และแผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
EB2(1) และ EB2(2) นางวรรณภา เอ็นดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีการดาเนินการและส่งเสริม
ให้ ทุ ก ขั้ น ตอนการด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส ตลอดจนการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีความคุ้มค่า
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีความโปร่งใส : ตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 3 (1) หน่วยงานมีการ
1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของปีงบประมาณ พ.ศ.
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ 2561 โดยต้องนาเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หรือไม 2. หนังสือรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ หรือพิจารณาสั่งการ และ
ปรากฏการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเผยแพร่
ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
3. Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
EB 3 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่ 1. หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
ภายในระยะเวลา 30 วันทาการ งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขออนุญาตนาแผน เผยแพร่บนเว็บไซต์
หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรร
ของหน่วยงาน ที่ผ่านการเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 4. คาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ ณ สถานที่
พ.ศ. 2562 หรือไม่
ปิดประกาศของหน่วยงาน
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* ให้ระบุวันที่ได้รับหนังสือการแจ้ง
จัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และวันที่ได้ประกาศเผยแพร่แผน
EB 3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
สาธารณชนสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน หรือไม่ (ข้อมูลไตรมาส
ที่ 1 - 3)

Print Screen การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
(1) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง
(2) วงเงินงบประมาณ
(3) ราคากลาง
(4) วิธีการซื้อหรือจ้าง
(5) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
(6) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
(7) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
(8) ระยะเวลาการดาเนินการ
EB 3 (4) หน่วยงานมีแนวทาง
1. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติในการตรวจสอบถึง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน
ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
2. หนังสือขออนุญาตนาแนวทางปฏิบัติ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
จ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน
หน่วยงาน หรือเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ
หรือไม่
4. Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
5. เอกสารหลักฐานที่มีการนาผลการบังคับใช้แนวทางปฏิบัติ ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของไตรมาสที่ 1 – 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
แผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
EB3(1) ถึง EB3(4) นางสุรีย์ลักษณ์ สู่ทรงดี เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index)
2.1 การดาเนินงานตามภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รวมถึงรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา
ว่าหน่วยงานได้มีการปฏิบัติราชการตามบทบาทภารกิจที่ได้รับชอบอย่างไร ผลสัมฤทธิ์ของงานมีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ กระทรวง กลุ่มจังหวัด จังหวัด อย่างไร

ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีความพร้อมรับผิด : ตัวชี้วัดการดาเนินงานตามภารกิจ
EB 4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่ 1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อสาธารณะ หรือไม่
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2. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยขออนุญาต
นาแผน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่ผ่านการเห็นชอบ
ของหัวหน้าหน่วยงาน
3. Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
EB 4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่ 1. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
รายงานการประเมินผลการ
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยต้องมีเนื้อหา
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสรุปผลการดาเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่อย่างไร
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการอย่างไร รวมทั้งข้อเสนอแนะในการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรับปรุงและพัฒนา
ต่อสาธารณะหรือไม่
2. หนังสือรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ หรือพิจารณาสั่งการ และ
ปรากฏการขออนุญาตนารายงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
3. Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
แผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
คือ EB4(1) ถึง EB4(2) นางสาวเกษรา กนกแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.2 การปฏิบั ติงานตามหน้าที่ความรับผิ ดชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ห น่ว ยงาน
มีการกากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือประชาชน
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีควำมพร้อมรับผิด : ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
EB 5 หน่วยงานมีการกาหนด
1. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการกากับ
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการ ติดตาม การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานตาม ในหน่วยงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบของ
2. หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ หรือไม
3. เอกสารหลักฐานที่มีการนาผลการบังคับใช้มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ ในการกากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน ของไตรมาสที่ 1 – 3
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ EB5 หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงานประสานส่วนกลาง
รับผิดชอบกาหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการกากับ ติดตาม การปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่
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2.3 เจตจ านงสุ จ ริ ต ในการบริ ห ารและปฏิ บั ติ ง าน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ หั ว หน้ า
หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดได้แสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ตลอดจนความมุ่งมั่น
ในการบริหารและปฏิบัติงานให้สาเร็จตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีควำมพร้อมรับผิด : ตัวชี้วัดเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรและปฏิบัติงำน
EB 6 (1) หัวหน้าหน่วยงานและ - เอกสารหลักฐานการแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติ
บุคลากรในสังกัดได้แสดงเจตจานง ราชการ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการบริหารและปฏิบัติงานให้สาเร็จ
สุจริตที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่าง ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับ ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ ของหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
สินบนทุกรูปแบบ หรือไม่
EB 6 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่
เ จ ต จ า น ง สุ จ ริ ต ข อ ง หั ว ห น้ า
หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดต่อ
สาธารณะชน หรือไม่

1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานง
สุจริตในการบริหารและปฏิบัติราชการ ตลอดจนความมุ่งมั่นในการ
บริหารและปฏิบัติงานให้สาเร็จตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เรียกรับสินบนทุกรูปแบบ
ต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ
รวมแล้ว อย่างน้อย 3 ช่องทาง
2. Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
แผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
คือ EB6(1) ถึง EB6(2) นางวรรณภา เอ็นดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
2.4 การจัดการเรื่องร้ องเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานให้ความสาคัญในการ
รับฟังเสี ยงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในข้อร้องเรียนกรณี
ผลกระทบจากการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน และข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตหรือประพฤติ มิ
ชอบ รวมทั้ ง กระบวนการจั ด การและตอบสนองต่ อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นอย่ า งเหมาะสมและเป็ น มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีความพร้อมรับผิด : ตัวชี้วัดการจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 7 (1) หน่วยงานมีการกาหนด 1. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือแผนผังขั้นตอนการจัดการ
ช่องทางการร้องเรียน และขั้นตอน เรื่องร้องเรียน กรณีเป็นแผนผัง ให้ส่งพร้อมภาพถ่ายแสดงการติด
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ประกาศเผยแพร่ต่อสาธารณชน
หรือไม่
2. หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียนตามที่หน่วยงานกาหนด
3. หนังสือขออนุญาตนาคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือแผนผัง
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน

/ EB 7 (2) หน่วยงานมีการกาหนด...

7
EB 7 (2) หน่วยงานมีการกาหนด 1. บันทึกสั่งการ หรือคาสั่ง มอบหมายให้กลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน หรือไม่
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้างการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การเรียกรับประโยชน์/สินบน ล
2. หนังสือขออนุญาตนาบันทึกสั่งการ หรือคาสั่ง ขึ้นเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. Print Screen จาก Web site ของหน่วยงาน
EB 7 (3) หน่วยงานมีระบบการ 1. หลักฐานแสดงกระบวนการตอบสนอง หรือแจ้งผลการดาเนินการ
ต อ บ ส น อ ง ห รื อ แ จ้ ง ผ ล ก า ร เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ของไตรมาสที่ 1 – 3
ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรีย น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ หรือไม
2. หนังสือขออนุญาตนากระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียนขึ้น
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. Print Screen จากWeb site ของหน่วยงาน
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้ าหน้าที่รั บผิ ดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หั วหน้ากลุ่มโรงงาน
อุตสาหกรรมและมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
คือ EB7(1) ถึง EB7(3) นางสาวชุลีกร สุภิมารส นักวิชาการอุตสาหกรรม
3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Corruption – Free Index)
เป็ น การประเมิ น เกี่ ยว กั บ พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบ
ในกระบว นการ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน เช่ น การเรี ย กรั บ สิ น บน การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ การใช้อานาจหน้าที่ หรือตาแหน่งหน้าที่ ในการเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น เพื่อกาหนดมาตร แนวทาง ป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน : แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
EB8 (1) หน่วยงานมีการประเมิน 1. รายงานการประเมินความเสี่ยง
ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต ประจ า ปี 2. หนังสือรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ หรือพิจารณาสั่งการ และ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ ปรากฏการขออนุญาตนารายงานการประเมินความเสี่ยง เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
EB8 (2) หน่วยงานมีการกาหนด 1. มาตรการ/แนวทาง บริหารหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการ/แนวทาง เพื่อบริหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ความเสี่ยงการทุจริต ประจาปี
2. หนังสือรายงานหัวหน้าหน่วยงานทราบ หรือพิจารณาสั่งการ และ
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่ ปรากฏการขออนุญาตนามาตรการ/แนวทาง บริหารหรือป้องกันความ
เสี่ยง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือเผยแพร่ในช่องทางอื่น
(ถ้ามี)
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และแผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
คือ EB8(1) ถึง EB8(2) นางวรรณภา เอ็นดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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4. ดั ช นี วั ฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในหน่ ว ยงำน (Integrity
Culture
Index)
4.1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานส่งเสริมและ
ปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบและพัฒนาต่อ
ยอดเป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงำน : ตัวชี้วัดกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต
EB 9 หน่วยงานมีการเสริมสร้าง รายงานการประชุม ภาพถ่าย ที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการส่งเสริม
วั ฒ น ธ ร ร ม ค่ า นิ ย ม สุ จ ริ ต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและปลูกฝังค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งสั ง คมไม่ ท นต่ อ การ อย่างซื่อสัตย์สุจริต (ทั้งในกรณีที่หน่วยงานดาเนินการเอง หรือเข้า
ทุจริต หรือไม่
ร่วมกับหน่วยงานส่วนกลาง)
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
แผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
คือ EB 9 นางวรรณภา เอ็นดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีการศึกษา
วิเคราะห์ความเสี่ยงและกาหนดมาตรการ หรือแนวทางการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน : ตัวชี้วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 10 (1) หน่วยงานมีการ
1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ 2. รายงานสรุปผลการประชุม
ทับซ้อน หรือไม่
3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
4. หนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขอ
อนุญาตนารายงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. Print Screen จาก Web Site หน่วยงาน
EB 10 (2) หน่วยงานมีการจัดทา 1. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
2. หนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขอ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
อนุญาตนาคู่มือ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือไม่
3. Print Screen จาก Web Site หน่วยงาน
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EB 10 (3) หน่วยงานมีการ
1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม/อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ โดยต้อง
ประชุม หรืออภิปรายภายใน
เป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
หน่วยงาน เพื่อแลกเปลี่ยนหรือให้ 2. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม โดยมีคาบรรยายประกอบอย่างชัดเจน
ความรู้เรื่องการป้องกัน
3. หนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบรายงานการประชุม/อภิปราย
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ และปรากฏการขออนุญาตนาภาพถ่ายกิจกรรมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
อย่างเน้นย้าและต่อเนื่องหรือไม่
หน่วยงาน
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
แผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
คือ EB10(1) ถึง EB10(3) นางวรรณภา เอ็นดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
4.3 การป้องกัน ต่อต้านการทุจริต และการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานให้ ค วามส าคั ญ ในการป้ อ งกั น ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต หรื อ ประพฤติ มิ ช อบ
และการเรียกรับสินบนทุกรูปแบบ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศในทุกมิตินาสู่เป้า หมายหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ปลอดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มีการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานไปสู่เป้าหมายองค์กรคุณธรรม
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงำน : ตัวชี้วัดกำรป้องกัน ต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
EB 11 (1) หน่วยงานมีการดาเนิน หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ และด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หรือไม่
EB 11 (2) หน่วยงานมีการกากับ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคน
ติดตามการดาเนินงานด้านการ
ในสังกัดได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต และ และการรับสินบน และการยกระดับหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณธรรม
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
หรือไม่
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ
แผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
คือ EB11(1) ถึง EB11(3) นางวรรณภา เอ็นดู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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5.

ดั ช นี คุ ณ ธรรมกำรท ำงำนในหน่ ว ยงำน (Work
Integrity
Index)
5.1 มาตรฐานและความเป็ น ธรรมในการปฏิ บัติ ง านและการให้ บริ ก าร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานมีการกากับดูแล มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
ข้อคำถำม
เอกสำรหลักฐำน
ดัชนีคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน : ตัวชี้วัดมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำร
ให้บริกำร
EB 12 (1) หน่วยงานมีการ
กาหนดมาตรการ หรือระบบใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หรือไม่

- หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการกาหนดมาตรการ หรือระบบ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

EB 12 (2) หน่วยงานมีการ
- หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการ
เผยแพร่กระบวนการอานวยความ อานวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ที่สามารถเข้าถึง
สะดวก หรือการใช้บริการ
ข้อมูลได้ง่าย สะดวก และมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประเภทงานบริการ
ประชาชน ในภารกิจด้าน
ขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
การอนุมัติ หรืออนุญาต หรือไม่
หมายเหตุ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจกากับดูแลการดาเนินงาน คือ หัวหน้ากลุ่มนโยบาย
และแผนงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการจัดทาข้อมูล คือ
EB12(1) มอบหมายงานให้ เจ้ าหน้ าที่รับ ผิ ดชอบให้ หั ว หน้ากลุ่ มนโยบายและแผนงาน ประสานส่ว นกลาง
แนวทางปฏิบัติและรับผิดชอบดาเนินการ
EB12(2) คุณเกษรา กนกแก้ว ดูแลข้อมูล พ.ร.บ.อานวยความสะดวก ให้เป็นปัจจุบันในเว็บไซต์ในภาพรวม
-หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบจัดทาผังคู่มือการปฏิบัติงาน:การขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
-หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม รับผิดชอบจัดทาผังคู่มือการปฏิบัติงาน:
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นปัจจุบัน/ คู่มือกองทุน SME
-นางสุรีย์ลักษณ์ สู่ทรงดี เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน รับผิดชอบจัดทาผังคู่มือ
การปฏิบัติงาน:การจัดซื้อ จัดจ้าง ของหน่วยงาน
-นางสาวชุลีกร สุภิมารส นักวิชาการอุตสาหกรรม รับผิดชอบประสานงานในการ
จัดทาผังคู่มือหลักของของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

( นางอิฐสราชัย ลาพา )
อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

