แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ของสานักงานศาลปกครอง

คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์
ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนน ๙1.76 คะแนน อยู่ในระดับ A
สานักงานศาลปกครองได้มีการศึกษาทบทวนผลการประเมิน ITA ในหลายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 256๓) เพื่อนาผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง
มาพัฒนาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ เพื่อเป็นการธารงรักษาคะแนนผลการประเมินและยกระดับการดาเนินงาน ITA
ของสานักงานศาลปกครองให้สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานศาลปกครองได้กาหนดค่าเป้าหมายในระดับ ๙๕ คะแนน หรืออยู่ในระดับ AA และได้จัดทา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/งานที่จะขับเคลื่อนให้การดาเนินงานบรรลุ
ค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริก ารและการอานวย
ความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริ การของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน และส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงาน
ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

(นายอติโชค ผลดี)
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
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คานา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
- แผนงานด้านที่ 1 การขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
- แผนงานด้านที่ 2 การสร้างมาตรฐานระบบงานเพื่อวางรากฐานการดาเนินงานที่มั่นคง
- แผนงานด้านที่ 3 การรักษามาตรฐานการดาเนินงานเพื่อธารงรักษาคุณภาพการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
การรายงานผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ของสานักงานศาลปกครอง
- คณะทางานด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต
- คณะทางานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ITA ของสานักงานศาลปกครอง
- คณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงาน ITA ของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
- อักษรย่อรายชื่อหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ความเป็นมา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ได้เริ่มดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้าสู่การประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น ๘,๓๐๐ หน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสานักงานศาลปกครอง ได้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของสานักงาน ป.ป.ช. เท่ากับ 91.76 คะแนน อยู่ในระดับ A (คะแนนระหว่าง ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ คะแนน)
เป็นอันดับที่ ๒ ในประเภทองค์กรศาล (สานักงานศาลยุติธรรมได้คะแนน เท่ากับ 92.12 คะแนน อยู่ในระดับ AA และสานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้คะแนน เท่ากับ 90.35 คะแนน
อยู่ในระดับ A) และเป็นอันดับที่ 266 ของภาพรวมทั้งประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานศาลปกครอง พร้อมทั้งเพื่อเป็นการธารง
รั กษาคะแนนในระดับ AA และพัฒ นาส่ ง เสริ ม คะแนนในระดั บ A เพื่อ ไปสู่ ระดั บ AA รวมถึง ปรับ ปรุง แก้ไ ขคะแนนในระดั บ B และระดับ C ให้ มีระดับเพิ่มสู งขึ้ น
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้ก าหนดเป้ าหมายให้ ไ ด้ค ะแนนประเมิน ITA ในระดั บ คะแนน ๙๕ คะแนน (ระดั บ AA) ส านัก งานศาลปกครองจึง ได้ จัด ท า
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสของส านั กงานศาลปกครองบรรลุ เป้าหมายที่กาหนด ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศาลปกครอง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่ างมีมาตรฐาน
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงานศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ส านั กงานศาลปกครองได้ดาเนินการเพื่อขับ เคลื่ อนการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามกรอบการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานศาลปกครอง (ITA) โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานศาลปกครอง รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลจากคู่มือการประเมิน ITA และวิเคราะห์สอบทานจากผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผลการประเมิน ITA
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลคะแนนการประเมิน ITA ของสานักงานศาลปกครอง จากแบบวัด 3 ส่วน ประกอบด้วย แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยสรุปดังนี้
แบบวัด IIT (ตัวชี้วัดที่ 1 - 5) มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ทุกตัวชี้วัด แสดงให้เห็นว่า สานักงานศาลปกครองสามารถสะท้อน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักได้อย่างชัดเจน
แบบวัด EIT (ตัว ชี้วัดที่ 6 - 8) มีคะแนนต่ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) 2 ตัว ชี้วัด คือ ตัว ชี้วัดที่ 7 และ 8 มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีผ ลการประเมิน ที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป โดยแบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้ บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดาเนินการดังนี้
(1) คุณภาพการดาเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ
(2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
(3) การปรับ ปรุ งระบบการทางาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือ ระหว่างผู้ บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่ง เสริมให้ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ นหรือให้ คาแนะนาในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานให้บริการได้โดยสะดวกที่สาคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงร ะบบให้ทันสมัย
และมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แบบวัด OIT (ตัวชี้วัดที่ 9 - 10) มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) ทุกตัวชี้วัด แสดงให้เห็นว่า สานักงานศาลปกครองสามารถดาเนินการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง

๒

๔. กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่ว ยงาน ทั้งในกรณีที่แลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่
และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
การรับสินบนในอนาคต
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๑ - I๖)
๑. บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด (ข้อ I๑)
๒. บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน (ข้อ I๒)
๓. บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง (ข้อ I๓)
๔. บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ (ข้อ I๔)*
๕. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกันในสังคมแล้ว บุคลากร
ในหน่วยงานไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
๖. บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มกี ารตอบแทนในอนาคต (ข้อ I๖)
หมายเหตุ : ข้อ I๔* เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

๓

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๗ - I๑๒)
๑. มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน (ข้อ I๗)
๒. มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้ (ข้อ I๘)
๓. มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนรวม ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สว่ นตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (ข้อ I๙)
๔. บุคลากรในหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามความเป็นจริง ไม่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ (ข้อ I๑๐)
๕. หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (ข้อ I๑๑)
๖. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน (ข้อ I๑๒)

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๑๓ - I๑๘)
การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บังคับบัญชาในการใช้อานาจ
๑. ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม (ข้อ I๑๓)
๒. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง (ข้อ I๑๔)
๓. ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม (ข้อ I๑๕)
๔

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการให้ผู้ปฏิบตั ิงานทาธุระส่วนตัวให้ตนเอง (ข้อ I๑๖)
๕. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการให้ผู้ปฏิบตั ิงานทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการเสี่ยงต่อการทุจริต (ข้อ I๑๗)
๖ การบริหารงานบุคคลจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ ไม่มีการซื้อหรือขายตาแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุม่ หรือพวกพ้อง (ข้อ I๑๘)
คานิยาม : ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลาดับที่สูงกว่าท่านและทาหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการทีถ่ ูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๑๙ - I๒๔)
๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องของตน (ข้อ I๑๙)
๒. มีการกาหนดขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานได้อย่างสะดวก (ข้อ I๒๐)
๓. บุคลากรในหน่วยงานมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง (ข้อ I๒๑)
๔. บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชนไม่มีการนาเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง (ข้อ I๒๒)
๕. บุคลากรในหน่วยงานรับทราบแนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (ข้อ I๒๓)
๖. มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือพวกพ้อง (ข้อ I๒๔)

๕

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทาให้ การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๒๕ - I๓๐)
๑. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริต (ข้อ I๒๕)
๒. หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน (ข้อ I๒๖)
๓. หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ข้อ I๒๗)
๔. หน่วยงานมีการต่อต้านการทุจริตด้วยการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (ข้อ I๒๘)
๕. หน่วยงานมีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (ข้อ I๒๙)
๖. หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นโดยร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (ข้อ I๓๐)

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิน การ/ให้บริการของหน่วยงาน
แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง
ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๖

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๑ - E๕) ข้อคาถามคล้ายกับ ข้อ I๑ - I๖
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด (ข้อ E๑)
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน (ข้อ E๒)
๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล (ข้อ E๓)
๔. ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับค วามบันเทิง เป็นต้น เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ (ข้อ E๔)*
๕. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการดาเนินงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก (ข้อ E๕)
หมายเหตุ : ข้อ E๔* เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพา ะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือค วามคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการและ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๖ - E๑๐)
๑. การเผยแพร่ข้อมูลสาหรับผู้มาติดต่อต้องเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย (ข้อ E๖)
๒. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน (ข้อ E๗)
๓. มีช่องทางการรับฟังคาติชม หรือความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินงาน/การให้บริการ (ข้อ E๘)
๔. มีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลหรือสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน (ข้อ E๙)
๕. มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ข้อ E๑๐)

๗

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๑๑ - E๑๕)
๑. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั ิงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (ข้อ E๑๑)*
๒. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานให้ดีขึ้น (ข้อ E๑๒)*
๓. หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (ข้อ E๑๓)
๔. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (ข้อ E๑๔)*
๕. มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น (ข้อ E๑๕)
หมายเหตุ : ข้อ E๑๑* หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ข้อ E๑๒* หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ข้อ E๑๔* การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเป็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

๘

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ
๑. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๒. การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
๓. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๔. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมู ลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ตอบข้อคาถาม O๑ - O๙)
๙.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑) โครงสร้าง (ข้อ O๑) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
(๑.๒) แสดงตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
๒) ข้อมูลผู้บริหาร (ข้อ O๒) ประกอบด้วย
(๒.๑) แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
(๒.๒) แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
๓) อานาจหน้าที่ (ข้อ O๓) ได้แก่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
๔) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (ข้อ O๔) ประกอบด้วย
(๔.๑) แผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี
(๔.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
(๔.๓) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖4
๕) ข้อมูลการติดต่อ (ข้อ O๕) ประกอบด้วย
(๕.๑) ที่อยูห่ น่วยงาน
(๕.๒) หมายเลขโทรศัพท์
(๕.๓) หมายเลขโทรสาร
(๕.๔) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Mail)
(๕.๕) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อ O๖) ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๙

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
๙.๑.๒ การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข้อ O๗) ประกอบด้วย
๑) ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
๒) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๙.๑.๓ การปฏิสมั พันธ์ข้อมูล
๑) Q & A (ข้อ O๘) ประกอบด้วย
- แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง เช่น Web broad , กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น
๒) Social Network (ข้อ O๙) ประกอบด้วย
- แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น
๙.๒ การบริหารงาน (ตอบข้อคาถาม O๑๐ - O๑๗)
๙.๒.๑ การดาเนินงาน
๑) แผนดาเนินงานประจาปี (ข้อ O๑๐) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
(๑.๓) เป็นแผนที่ระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๑๑) ประกอบด้วย
(๒.๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
(๒.๒) มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
(๒.๓) เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี (ข้อ O๑๒) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
(๓.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๙.๒.๒ การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข้อ O๑๓) ประกอบด้วย
- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจสาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
๑๐

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
๙.๒.๓ การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้น
การเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการทีม่ ีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
๑) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ข้อ O๑๔) ประกอบด้วย
(๑.๑) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผูม้ าติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการ หรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
๒) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อ O๑๕) ประกอบด้วย
(๒.๑) ข้อมูลสถิตกิ ารให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
(๒.๒) เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ (ข้อ O๑๖) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
(๓.๒) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔) e - Service (ข้อ O๑๗) ประกอบด้วย
(๔.๑) ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
(๔.๒) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ (ตอบข้อคาถาม O๑๘ - O๒๔)
๙.๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (ข้อ O๑๘) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
(๑.๒) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๑๙) ประกอบด้วย
(๒.๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
(๒.๓) เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (ข้อ O๒๐) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
(๓.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
๙.๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาจัดหาพัสดุ (ข้อ O๒๑) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๒) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ข้อ O๒๒) ประกอบด้วย
(๒.๑) ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
(๒.๒) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ข้อ O๒๓) ประกอบด้วย
(๓.๑) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
(๓.๓) จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
(๓.๔) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖4
๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี (ข้อ O๒๔) ประกอบด้วย
(๔.๑) ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(๔.๒) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
(๔.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอบข้อคาถาม O๒๕ - O๒๘)
๙.๔.๑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๕) ประกอบด้วย
(๑.๑) เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
(๑.๒) แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
(๑.๓) เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
๒) การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๖) ประกอบด้วย
(๒.๑) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
(๒.๒) แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
๑๒

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
(๒.๓) เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๗) ประกอบด้วย
(๓.๑) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(๓.๒) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(๓.๓) การพัฒนาบุคลากร
(๓.๔) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานบุคลากร
(๓.๕) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
๔) รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี (ข้อ O๒๘) ประกอบด้วย
(๔.๑) เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
(๔.๒) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๔.๓) มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (ตอบข้อคาถาม O๒๙ - O๓๓)
๙.๕.๑ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๑) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ข้อ O๒๙) ประกอบด้วย
(๑.๑) คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตั ิงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ข้อ O๓๐) ประกอบด้วย
(๒.๑) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒.๒) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๓) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี (ข้อ O๓๑) ประกอบด้วย
(๓.๑) ข้อมูลสถิตเิ รื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
(๓.๒) มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุ
ไม่มเี รื่องร้องเรียน)
(๓.๓) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

๑๓

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
๙.๕.๒ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๑) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ข้อ O๓๒) ประกอบด้วย
(๑.๑) ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
(๑.๒) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๒) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ข้อ O๓๓) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียได้มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
(๒.๒) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ
๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (ตอบข้อคาถาม O๓๔ - O๔๑)
๑๐.๑.๑ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
๑) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร (ข้อ O๓๔) ประกอบด้วย
(๑.๑) แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบตั ิหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(๑.๒) ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
๒) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ข้อ O๓๕) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
(๒.๒) เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
(๒.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐.๑.๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี (ข้อ O๓๖) ประกอบด้วย
(๑.๑) ผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
(๑.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ข้อ O๓๗) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน
(๒.๒) เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการเพือ่ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖
(๒.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐.๑.๓ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ข้อ O๓๘) ประกอบด้วย
- การดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๕

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
๑๐.๑.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี (ข้อ O๓๙) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
(๑.๓) เป็นแผนที่ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๔๐) ประกอบด้วย
(๒.๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
(๒.๓) เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี (ข้อ O๔๑) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
(๓.๓) ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตอบข้อคาถาม O๔๒ - O๔๓)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๑) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ O๔๒) ประกอบด้วย
(๑.๑) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
(๑.๓) มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตั ิ การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบตั ิและการรายงานผล เป็นต้น
๒) การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ O๔๓) ประกอบด้วย
(๒.๑) แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแนวปฏิบัติของหน่วยงานในข้อ O๔๒ ไปสูก่ ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(๒.๓) เป็นการดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๖

๕. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
จากการวิเคราะห์ ผ ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกอบกับกรอบแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นามาสู่การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ภายใต้แนวคิดพื้นฐาน
“แก้ไขปัญหาเร่งด่วน วางรากฐานการดาเนินงานที่มั่นคง และธารงรักษาคุณภาพการดาเนินงานอย่างยั่งยืน ” เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับคะแนน 95 คะแนน (ระดับ AA) โดยกาหนดแผนการดาเนินงานหลัก
จาแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
แผนงานด้านที่ 1 การขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
แผนงานด้านที่ 2 การสร้างมาตรฐานระบบงานเพื่อวางรากฐานการดาเนินงานที่มั่นคง
แผนงานด้านที่ 3 การรักษามาตรฐานการดาเนินงานเพื่อธารงรักษาคุณภาพการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้สานักงานศาลปกครองมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับคะแนน 95 คะแนน (ระดับ AA) โดยในแต่ล ะแผนการดาเนินงานหลั ก ประกอบด้วย กรอบแนวทางการดาเนินงาน
และกิจกรรมขับเคลื่อนที่สาคัญ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ของสานักงานศาลปกครอง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด ดังนี้

๑๗

5.๑ แผนการดาเนินงานหลัก กรอบแนวทางการดาเนินงาน และกิจกรรมขับเคลื่อนที่สาคัญ
แผนงานด้านที่ 1 การขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน
1.1 การเสริมสร้าง
องค์ความรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต

1.2 การพัฒนารูปแบบ
การดาเนินงานด้าน
การงบประมาณระดับหน่วยงาน
และในภาพรวม
ของสานักงานศาลปกครอง

โครงการ/กิจกรรม
1.1.1 สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานศาลปกครอง ให้กับผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครอง และบุคลากรสานักงานศาลปกครองทุกคน
1.1.2 ศึกษาดูงานการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานภายนอกที่เป็นต้นแบบเกี่ยวกับการประเมิน ITA
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงาน ITA ของสานักงาน
1.1.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับผู้บริหารสานักงาน
ศาลปกครอง และบุคลากรสานักงานศาลปกครองทุกคน
1.1.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
สานักงานศาลปกครอง เพื่อเป็นเครือข่ายในการดาเนินการ ผ่านกิจกรรม “ITA สัญจร”
1.1.5 จัดทาแบบสอบถามสารวจความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานศาลปกครอง (Pre-test/Post-test)
1.2.1 จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานศาลปกครอง
1.2.2 จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
1.2.3 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานศาลปกครอง และหน่วยงานในสานักงาน
ศาลปกครองให้กับบุคลากรในสังกัด
1.2.4 เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานศาลปกครอง รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ศาลปกครอง webmail Intranet Line และรูปแบบ
Infographic เป็นต้น
1.2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครองมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณของสานักงานศาลปกครอง โดยจัดให้มีการประชุม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงาน
ประจาเดือน หรือประจาไตรมาส

๑๘

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สปช. และสบย.
สบย.
สปช. และสบย.
สบย.
สบย.
สบย.
สบย.
สบย. และทุกหน่วยงาน
สบย.และสปช.
สบย. และทุกหน่วยงาน

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน
1.3 การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 การเพิ่มคุณภาพ
การดาเนินงานในการให้บริการ
ประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
1.3.1 ชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด
1.3.2 กากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
1.3.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินฯ และแนวทางการกากับดูแล เผยแพร่ให้บุคลากร
ทุกหน่วยงานทราบ กากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
1.3.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสานักงานศาลปกครอง เช่น Website ศาลปกครอง Webpage ของหน่วยงาน
Facebook line กลุ่ม เสียงตามสาย สื่อวีดีทัศน์ สถานีวิทยุ หน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
1.4.1 สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนว่ามีผังกาหนดขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาให้บริการ
ครบถ้วนทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
1.4.2 ผู้บริหารระดับสานักชี้แจงและกาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/การให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
- ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง ฯลฯ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
- คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
- รวบรวมข้อซักถาม และประเด็นที่ผู้รับบริการมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และชี้แจง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อให้การตอบคาถามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1.4.3 ให้บริการประชาชนอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสานักงานศาลปกครองในส่วนกลางและสานักงานศาลปกครอง
ในภูมิภาค เช่น การเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน การแจ้งระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ประชาชน
มารับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน

๑๙

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สบส. และทุกหน่วยงาน
สบส. และทุกหน่วยงาน
สบส. และสปช.
สปช.

ทุกหน่วยงาน
ที่ให้บริการ
ประชาชน

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.4 การเพิ่มคุณภาพ
การดาเนินงานในการให้บริการ
ประชาชน (ต่อ)

1.4.4 จัดเจ้าหน้าที่แนะนาประชาชนหรือผู้มารับบริการใช้ Mobile Application ของศาลปกครองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสื่อสาร
และส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศาลปกครองผ่าน Mobile Application ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของศาลปกครองโดยสื่อสารกับประชาชนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
1.4.5 จัดทา “ระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน” ของสานักงานศาลปกครอง
ดังนี้
1) ออกแบบให้มีช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนที่หลากหลายในการให้บริการ ประชาชนที่ประสงค์จะร้องทุกข์
ร้องเรียน ได้แก่ (๑) เว็บไซต์สานักงานศาลปกครอง (๒) ทางไปรษณีย์ (๓) ร้องเรียนผ่านสานักงานองคมนตรี และสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ (๔) ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สานักงานศาลปกครอง ซึ่งเรื่องร้องเรียนฯ ที่สานักงานศาลปกครอง
สามารถรับเรื่องไว้พิจ ารณา ต้องเป็นเรื่องที่มีร ายละเอียด ดังนี้ (๑) เกี่ยวข้องกับการติดตามความเคลื่อนไหวคดีปกครอง
(๒) เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานศาลปกครอง และ (๓) เกี่ยวข้องกับตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง
2) จัดทารายงานแยกประเภทข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คู่กรณี และของตุลาการ
ศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง เพื่อให้ผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครองได้ทราบความเคลื่อนไหวของข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คู่กรณี และตุลาการ
ศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง เป็นประจาทุกเดือน
3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ย นข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อ เนื่อง การประชาสั มพันธ์และจัดเจ้าหน้ าที่แนะนาประชาชน
หรือผู้รับบริการในการใช้งาน Mobile Application ของศาลปกครองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสื่อสารและส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของศาลปกครองผ่าน Mobile Application
4) พั ฒ นาระบบ Mobile Application เพื่ อ สื่ อ สารและส่ งข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ ของศาลปกครองผ่ า น Mobile
Application ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจและอานาจหน้าที่ของศาลปกครอง

๒๐

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สศส. สศก. สศภ.
สบม. สบค. สสม.
สปช. สบส. สวส.
สบก. และ สวส.

สปช. และสวส.

สปช. และสวส.

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.4.6 ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
เช่น รับเช็ค/รับเงิน ฯลฯ
1.4.7 จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย
หนึ่ง
1.4.8 มีกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1.4.9 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบครบวงจร
1.4.10 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ITA มาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรม เพื่อยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง
1.5 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง 1.5.1 สอบทานและปรั บปรุงการเผยแพร่ข้อมูลของสานักงานศาลปกครองให้มีลักษณะที่สาคัญอย่างน้อยให้เป็นไปตามข้อ
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การด าเนิ น งาน รายการ ดังนี้
ของสานักงานศาลปกครอง
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีช่องทางหลากหลาย
- เผยแพร่ผ ลงาน ข้อมู ลที่ สาธารณชนควรรับ ทราบ รวมทั้งข้อ มูลการปรับ ปรุ งวิธี การ/ขั้ นตอนการดาเนิน งานของ
สานักงานศาลปกครอง
- มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การ
ให้บริการของสานักงานศาลปกครอง
1.5.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดาเนินการตามข้อ 1.5.1 ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง
สื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน์
1.5.3 พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

1.4 การเพิ่มคุณภาพ
การดาเนินงานในการให้บริการ
ประชาชน (ต่อ)

๒๑

สปช. สวส. สบส.
สบต. สกม.

สปช.
สปช. และสวส.

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.5 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง 1.5.4 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนและผู้รับบริการทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศาลปกครองอย่างน้อยตามที่
ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงาน กฏหมายกาหนด
ของสานักงานศาลปกครอง (ต่อ) 1.5.5 สร้างการรั บรู้เ กี่ยวกั บการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองให้แ ก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งจะช่วยให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการ
รับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองได้ดียิ่งขึ้น

๒๒

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สปช.
สบย. และทุกหน่วยงาน

แผนงานด้านที่ 2 การสร้างมาตรฐานระบบงานเพื่อวางรากฐานการดาเนินงานที่มั่นคง
กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

2.1 การนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ 2.1.1 พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Litigation Portal System) ระบบแอปพลิเคชั่น ระบบการนา QR
อานวยความสะดวกในการ
Code มาใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 2.1.2 พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาที่สะดวก รวดเร็วผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การให้บริการข้อมูลติดต่อสอบถาม
ผ่าน Social Media Facebook สานักงานศาล/AI Chat Bot ผ่าน Line@ สานักงานศาลปกครอง
2.1.3 นาระบบบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้เพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม
2.1.4 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน เช่น การแจ้ง
ผลผ่านระบบ SMS การจองคิวขอรับบริการออนไลน์ การแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์
2.2 การจัดทาระเบียบ/กฎบัตร 2.2.1 จัดทา (ร่าง) ระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2564
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 จัดทากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานศาลปกครอง
2.3 การพัฒนางานให้เป็นระบบ 2.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานศาลปกครอง โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย
ตรวจสอบประจาปี จัดทากฎบัตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
และ/หรือแผนระดับชาติกาหนด สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกากับ
ดูแลที่ดี
2.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อทาหน้าที่กาหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณา
กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินควบคุมภายในในภาพรวมของสานักงานศาลปกครอง ควบคุมอานวยการประเมินผลควบคุม
ภายใน
2.3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อทาหน้าที่จัดทาแผนการบริหารความเสีย่ งของสานักงานศาลปกครอง ติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทารายงานการบริหารจัดการเสี่ยง
2.3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงานพื้นฐานขององค์กร (งบประมาณ การเงิน พัสดุ ธุรการ และสารบรรณ) ให้เป็นระบบดิจิทั ล หรือ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๓

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

สวส.

สบต.
สตน.
สตน.

สบย.
สบย.
สบย. สบต. สบส.
สบก. สวส.

แผนงานด้านที่ 3 การรักษามาตรฐานการดาเนินงานเพื่อธารงรักษาคุณภาพการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

3.1 การจัดทาและตรวจสอบ
3.1.1 ข้อมูลขององค์กร ประกอบด้วย
ข้อมูลองค์กรของสานักงาน
1) โครงสร้าง (สบม.)
ศาลปกครองที่เผยแพร่
2) ข้อมูลผู้บริหาร (สบม.)
ทางเว็บไซต์ศาลปกครองให้ถูกต้อง
3) อานาจหน้าที่ (สบม.)
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4) แผนแม่บทศาลปกครอง แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (สบม.)
ตามกรอบแนวทางการประเมิน
5) ข้อมูลการติดต่อ (สปช.)
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สกม.)
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ (สปช.)
(Integrity & Transparency
8) Q&A (สปช.)
Assessment: ITA) ประจาปี
9) Social Network (สปช.)
งบประมาณ พ.ศ. 2564
10) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สบย.)
11) รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปีรอบ 6 เดือน (สบย.)
12) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี (สบย.)
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ทุกหน่วยงาน)
14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (หน่วยงานที่ให้บริการ)
15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สบย.)
16) รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ (หน่วยงานที่ให้บริการ)
17) e - Service (สวส.)
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (สบย.)
19) รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ ๖ เดือน (สบย.)
20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (สบย.)
21) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาจัดหาพัสดุ (สบส.)
22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สบส. และ สศภ.)
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สบส.)
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี (สบส.)
25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบม.)
๒๔

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สวส. เป็นหน่วยงานหลัก
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ศาลปกครอง
และทุกหน่วยงาน
ดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่
ให้เป็นปัจจุบัน

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน
3.1 การจัดทาและตรวจสอบ
ข้อมูลองค์กรของสานักงาน
ศาลปกครองที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ศาลปกครองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ตามกรอบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

3.2 ยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานศาลปกครองให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

26) การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบม.)
27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบม.)
28) รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี (สบม.)
29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (สกม.)
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (สกม.)
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี (สกม.)
32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (สวส.)
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (สบย.)
๓๔) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร (สบย. และ สปส.)
35) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ทุกหน่วยงาน)
36) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี (สบย.)
37) การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (สบย.)
38) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สบย.)
39) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี (สบย.)
40) รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน (สบย.)
41) รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี (สบย.)
42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (สกม.)
43) การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (สกม.)
3.2.1 กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสานักงานศาลปกครองประจาปี
โดยนาผลการเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองในแต่ละปีงบประมาณ โดยสานักงาน
ป.ป.ช. มาถ่ายระดับ (Cascade) กาหนดเป็นตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานประจาปีของทุกหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
โดยตัวชี้วัดดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงาน (Joint KPI) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด

๒๕

สบย.
และทุกหน่วยงาน

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน
3.2 ยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลปกครองให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม
3.2.2 เสริมสร้างวัฒนธรรม (TRUST) ในเรื่องโปร่งใส (Transparency) ถูกต้อง (Righteousness) และมีมาตรฐาน
(Standard) อย่างต่อเนื่อง

๒๖

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สบย.
และทุกหน่วยงาน

๖. การรายงานผลการดาเนินงาน
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แผน ITA ปี 2๕๖๔)
ได้กาหนดช่วงเวลาในการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามฯ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผน ITA ปี ๒๕๖4 ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบ
รายงานที่กาหนด
๒. ครั้งที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลองค์กร (OIT) (ตัวชี้วัดที่ ๙ - ๑๐) ดาเนินการตามแผน ITA ปี ๒๕๖๔ ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานที่กาหนด และให้สานักบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมผลการดาเนินงาน รวมทั้งสอบทานการเผยแพร่ข้อมูล ทางเว็บไซต์
ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองให้ความเห็นชอบก่อนบันทึกข้อมูลการตอบแบบสารวจ OIT โดยจะบันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ ITAS ของสานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๓. ครั้งที่ ๓ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผน ITA ปี ๒๕๖4 ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 10 กันยายน ๒๕๖๔ ตามแบบ
รายงานที่กาหนด และให้ สานักบริ หารยุ ทธศาสตร์รวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ เสนอเลขาธิการส านักงานศาลปกคร อง
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
**************************************

๒๗

ภาคผนวก

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒

ชื่อย่อหน่วยงานภายในสานักงานศาลปกครอง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

รายชื่อสานัก
สานักประธานศาลปกครองสูงสุด
สานักงานศาลปกครองสูงสุด
สานักอธิบดีศาลปกครองกลาง
สานักงานศาลปกครองกลาง
สานักงานศาลปกครองขอนแก่น
สานักงานศาลปกครองเชียงใหม่
สานักงานศาลปกครองนครราชสีมา
สานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
สานักงานศาลปกครองพิษณุโลก
สานักงานศาลปกครองระยอง
สานักงานศาลปกครองสงขลา
สานักงานศาลปกครองอุดรธานี
สานักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
สานักงานศาลปกครองเพชรบุรี
สานักงานศาลปกครองนครสวรรค์
สานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี
สานักงานศาลปกครองภูเก็ต
สานักงานศาลปกครองยะลา
สานักบังคับคดีปกครอง
สานักวิจัยและวิชาการ
สานักหอสมุดกฎหมายมหาชน
สานักประชาสัมพันธ์
สานักการต่างประเทศ
สานักบริหารยุทธศาสตร์

ชื่อย่อ
สปส.
สศส.
สอก.
สศก.
สศภ.ขก.
สศภ.ชม.
สศภ.นม.
สศภ.นศ.
สศภ.พล.
สศภ.รย.
สศภ.สข.
สศภ.อด.
สศภ.อบ.
สศภ.พบ.
สศภ.นว.
สศภ.สพ.
สศภ.ภก.
สศภ.ยล.
สบค.
สวว.
สสม.
สปช.
สตป.
สบย.
๓๓

ลาดับ
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

รายชื่อสานัก
สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
สานักวิทยาการสารสนเทศ
สานักบริหารการเงินและต้นทุน
สานักบริหารทรัพย์สิน
สานักบริหารกลาง
สานักตรวจสอบภายใน
สานักกฎหมาย
วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

๓๔

ชื่อย่อ
สบม.
สวส.
สบต.
สบส.
สบก.
สตน.
สกม.
วตป.
วยป.

