ประเด็นที่ 2
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(EB4)
EB4 การดําเนินงานตามคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบตั ิงานหรื อคู่มือกําหนดมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก หรื อไม่
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการปฏิบตั ิงานตาม
แนวทางการปฏิบตั ิงานหรื อคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
หลัก หรื อไม่

ประเด็นที่ 3
ความเป็ นธรรม/ไม่เลือกปฏิบตั ิ
(EB5)
EB5 ความเป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรื อเครื่ องมือการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก
ที่มีความเป็ นธรรม/ไม่เลือกปฏิบตั ิ เป็ นมาตรฐานเดียวกันโปร่ งใสและมี
ประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่(เช่น มีเกณฑ์ที่ชกั เจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
มีระบบการให้บริ การออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็ นต้น)
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก อัตรา
ค่าบริ การ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ผใู้ ช้บริ การ หรื อให้ผมู ้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทราบอย่างชัดเจน หรื อไม่
3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้ องกันหรื อการตรวจสอบเพื่อป้ องกันการละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในภารกิจหลัก หรื อไม่

ประเด็นที่ 4
การมีส่วนร่ วมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
(ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจหลักของหน่อยงาน)
(EB6)
EB6 ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิราชการตามภารกิจ
หลักของหน่อยงาน
1) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิราชการหรื อการปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิราชการในภารกิจหลัก
หรื อไม่
2) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการหรื อ
ปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิราชการในภารกิจหลัก หรื อไม่
3) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมดําเนินการตามโครงการหรื อปรับปรุ งแก้ไข
พัฒนาการปฏิบตั ิราชการในภารกิจหลัก หรื อไม่
4) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรื อ
ประเมินผลการปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั ิราชการในภารกิจหลัก หรื อไม่
5) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งแก้ไขพัฒนาโครงการใน
ภารกิจหลักอย่างต่อเนืองเมื่อสิ้ นสุดโคตรงการ หรื อไม่

ประเด็นที่ 5
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
(EB7)
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ต่อไปนี้ หรื อไม่
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาํ การของหน่วยงาน หรื อไม่
2) มีขอ้ มูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรื อ
สื่ อสังคม (Social Media) หรื อไม่
3) มีระบบการให้ขอ้ มูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรื อระบบ
Call Center โดยมีระบบตอบรับอัตโนมัติหรื อมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ให้บริ การข้อมูลตลอดเวลาทําการของหน่วยงาน หรื อไม่
4) มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามภารกิจหลักทางสื่ อต่อไปนี้ หรื อไม่

ประเด็นที่ 6
การตอบสนองข้อร้องเรี ยน
(EB8)
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเรื่ องร้องเรี ยนอย่างไร
1) มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่ องร้องเรี ยนและการตอบสนองหรื อ
รายงานให้ผรู้ ้องเรี ยนทราย หรื อไม่
2) มีการกําหนดช่องทางการร้องเรี ยน หรื อไม่
3) หน่วยงานของท่านมีการกําหนดหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบเรื่ องร้องเรี ยน
หรื อไม่
4) มีการเผยแพร่ ผลการดําเนิ นงานเรื่ องร้องเรี ยนจัดซื้ อจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรื อไม่
5) รายงานสรุ ปผลการดําเนินการเรื่ องร้องเรี ยนทัว่ ไป พร้อมทั้งระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข หรื อไม่

ประเด็นที่ 7
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(EB9)
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน อย่างไร
1) มีการประชุมหรื อสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่ องการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรื อไม่
2) มีการจัดทําคู่มือหรื อประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันผลป
นะโยชน์ทบั ซ้อน หรื อไม่
3) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรื อประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ หรื อไม่
4) มีการปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรื อระเบียบเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อน หรื อไม่
5) มีแนวทางการปฏิบตั ิงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนองานในการจัดซื้ อจัดจ้าง หรื อไม่
6) มีรายงายผลการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนและข้อเสนอแนะ
หรื อไม่
7) มีการนําข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั
ซ้อนไปปรับปรุ งระบบการทํางาน หรื อไม่

ประเด็นที่ 8
การดําเนิ นการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
(EB10-EB11)
EB10 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
เป็ นอย่างไร
1) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตของหน่วยงานประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 หรื อไม่
2) หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการตามแผนการป้ องกันและปราบปรามการ
ทุจริ ตต่อในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 หรื อไม่
3) มีแผนปฏิบตั ิการด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 หรื อไม่
EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริ หารงาน
ที่โปร่ งใสอย่างไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริ หารงานที่โปร่ งใสและ
นอกหน่วยงาน หรื อไม่
2) กรณี ที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริ หารงานที่โปร่ งใส กลุ่มดังกล่าวมี
กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุ งการบริ หารงานของหน่วยงานให้
มีความโปร่ งใสยิง่ ขึ้น หรื อไม่

