หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผนแมบทศาลปกครอง
 ผลสําเร็จของโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใตแผนแมบทศาลปกครอง
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
และแผนปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน
ศาลปกครอง ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ผลสําเร็จของงานประจําสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง
และงานตามนโยบายของผูบริหาร
ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง

การใหบริการของหนวยงาน โดยการประเมิน
จากผูรับบริการทั้งภายนอกและภายในองคกร
เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสูความเปนเลิศ

๒. งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
๓. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของงานประจําสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง

(๓๕-๕๕)

๔. รอยละความสําเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจําป
และงานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด

(๑๐)
๕. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ใหหนวยงานพิจารณาคัดเลือกภารกิจงานบริการหลักที่สําคัญ
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการ)

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติราชการ
 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
รวมถึง การยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานศาลปกครองใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

(๓๕-๕๕)

๑. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ
 การปรับปรุงและและพัฒนาคุณภาพ

น้ําหนัก
(รอยละ)

๑๐

(๒๐)

๖. ระดับความสําเร็จของการบริหารแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหนวยงาน
- รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญา
ตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
(กรณีหนวยงานไมมตี ัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
ในตัวชี้วัดที่ ๑๒)

๗

๗. รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ/งาน
ที่ไดรับอนุมตั ิใหกันเงินขามปงบประมาณ

๔

๘. รอยละของการนําขอมูลเขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน

๔

๙. ผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง (ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (Joint KPI)

๕

๒
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
มิติที่ ๔ การเรียนรูและพัฒนา
 การพัฒนานวัตกรรมภายในหนวยงาน
(Innovation Base) การเสริมสรางวัฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST) ใหเปนองคกร
แหงความสุขอยางยั่งยืน และการพัฒนา
ความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
(Self-Directed Learning) เพื่อเปนการ
เสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
ใหมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพ

น้ําหนัก
(รอยละ)

ตัวชี้วัด

(๑๕ – ๓๐)
๑๐. ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน

(๕- ๒๐)

๑๑. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
ใหเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน

๕

๑๒. รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ
ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง (Self-Directed Learning)

๕

น้ําหนักรวม

๑๐๐*

หมายเหตุ * การปรั บ สั ด ส ว นค า น้ํ า หนั ก กรณี ที่ ห น ว ยงานได รั บ อนุ มั ติ ใ ห ป รั บ เพิ่ ม ปรั บ ลด โครงการ/งาน
หรือกิจกรรม ของขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่สํานักงาน
ศาลปกครองกํ าหนด สํานักบริ หารยุทธศาสตร จะเที ยบสัด สว นค าน้ํ าหนั กที่ไดรับ อนุ มัติให ปรั บเพิ่ม ปรับ ลด
จากน้ําหนักรวมรอยละ ๑๐๐ ในขั้นตอนของการประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

๓

วัตถุประสงคของการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลปกครอง
การจัดทํ าขอตกลงการปฏิ บัติงานระดับหนวยงาน เปนเครื่องมือสําคั ญในการบริหารแผนแมบท
ศาลปกครอง สงผลให
๑) การขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ และเป า หมายตามแผนแม บ ทของศาลปกครองไปสู ก ารปฏิ บั ติ
เกิดผลอยางชัดเจน เปนรูปธรรม โดยการถายระดับ (Cascade) ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหบุคลากร
ทุกคนไดทราบถึงเปาหมายและบทบาทการมีสวนรวมตอความสําเร็จขององคกร
๒) เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานในระยะเวลา ๑ ป
ของหนวยงานในสํานักงานศาลปกครอง ที่นํามาสูการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ

แผนแมบทศาลปกครอง : แผนกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบศาลปกครองใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด โดยสาระสําคัญของแผนแมบทศาลปกครอง ประกอบดวย วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก พันธกิจ
ยุทธศาสตรศาลปกครอง กลยุทธ และกรอบแนวทางการดําเนินงาน
โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติงานประจําป : โครงการ/งาน ที่หนวยงานไดรับอนุมัติใหดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่ชัดเจน
งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง : งานที่หนวยงานไดรับ
มอบหมายเพิ่มเติมจากผูบริหารศาลปกครองและผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
(ก.บ.ศป.) คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.)
รวมถึ งงานที่ หน วยงานได รั บมอบหมายเพิ่ มเติ มจากการตรวจราชการจากผูบริหารศาลปกครองและสํ านั กงาน
ศาลปกครอง
งานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง : งานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการ ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนงานที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสงผลตอความสําเร็จ
โดยตรงตอแผนยุทธศาสตรศาลปกครอง
เปาหมาย (Target) : หมายถึง ระบุถึงผลลัพธสุดทาย (Outcome) ที่คาดวาจะไดจากการดําเนิน
โครงการ/งาน โดยจะระบุทั้งผลที่เปนเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ มีการระบุสิ่งที่ตองการทําไดชัดเจนและระบุ
เวลาที่ตองการจะบรรลุ ระดับหรือมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น เพื่อใชเปรียบเทียบหรือวัดความกาวหนา
ของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator – KPI) : ใหระบุชื่อตัวชี้วัดที่ชัดเจนสะทอน
ใหเห็นถึงผลสําเร็จที่แทจริงในการดําเนินโครงการ/งาน สามารถติดตามวัดผลการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม
และเปนที่เขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ
รายละเอียดตัวชี้วัด : ประกอบดวย รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด คาน้ําหนักคะแนน คาเปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนน สูตรในการคํานวณ หนวยวัด ความถี่ในการในการจัดเก็บขอมูล แหลงตรวจสอบขอมูล/
แหลงอางอิงขอมูล

๔
หลั กเกณฑ แ ละแนวทางการจัด ทํา ขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานของสํา นักงาน
ศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จําแนกออกเปน ๔ มิติ ประกอบดวย มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผนแมบท
ศาลปกครอง จํานวน ๔ ตัวชี้วัด มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ จํานวน ๑ ตัวชี้วัด มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพกระบวนการ
ปฏิบัติราชการ จํานวน ๔ ตัวชี้วัด และมิติที่ ๔ การเรียนรูและพัฒนา จํานวน ๓ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๒ ตัวชี้วัด
น้ําหนักรวม ๑๐๐ คะแนน
การกําหนดคาน้ําหนัก “หนวยงานควรกําหนดตามความสําคัญของภารกิจ ไมใชแนวโนม
ความสําเร็จของภารกิจที่แตละหนวยงานดําเนินการ” ในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การกําหนดคาน้ําหนักทั้ง ๔ มิ ติ จํ านวน ๑๒
ตัวชี้วัด เปนดังนี้
๑) มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผนแมบทศาลปกครอง จํานวน ๔ ตัวชี้วัด การกําหนดคาน้ําหนัก
ในมิตินี้ ไมนอยกวารอยละ ๓๕ แตไมเกินรอยละ ๕๕ โดยหนวยงานสามารถเกลี่ยน้ําหนักไดภายใต ๔ ตัวชี้วัด
ตามความสําคัญของภารกิจ แบงเปน
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดที่ ๒ งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบท
ศาลปกครอง
ตัวชี้วัดที่ ๔ รอยละความสําเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติงานประจําป และงานตามนโยบาย
ของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรณีหนวยงานไมมีภารกิจในตัวชี้วัดที่ ๑ โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติงานประจําป และ/หรือ
ตัวชี้วัดที่ ๒ งานตามนโยบายของผูบ ริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ใหหนวยงานเสนอภารกิ จ
งานประจําเพิ่มขึ้น หรือนําน้ําหนักไปรวมกับตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน
และเสนอการพัฒนานวัตกรรมภายในหนวยงานที่ทาทาย แปรผันไปตามน้ําหนักที่ไดรับเพิ่มมากขึ้น
๒) มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ จํานวน ๑ ตัวชี้วัด การกําหนดคาน้ําหนักในมิตินี้ เทากับ
ร อยละ ๑๐ ได แก
ตั ว ชี้ วั ดที่ ๕ ร อยละความพึงพอใจของผูรั บ บริ การ
๓) มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติราชการ จํานวน ๔ ตัวชี้วัด การกําหนดคาน้ําหนัก
ในมิตินี้ เทากับรอยละ ๒๐ แบงเปน
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการบริหารแผนการจัดซื้อจัดจาง ระดับความสําเร็จของการ
บริ ห ารแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ าง ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กํ า หนดค า น้ํ าหนั กเท ากั บ ร อ ยละ ๗ กรณี
หนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ ๑๒ รอยละของบุคลากรในหนวยงาน
ที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง (Self-Directed Learning)
ตัวชี้วัดที่ ๗ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน
ขามปงบประมาณ กําหนดคาน้ําหนักเทากับรอยละ ๔ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหนําน้ําหนักไปรวมกับตัวชี้วัด
ที่ ๒ งานตามนโยบายของผู บ ริ ห ารศาลปกครองและสํ า นั ก งานศาลปกครอง และ/หรื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓ ระดั บ
ความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง ในมิติที่ ๑ ประสิทธิผล
ตามแผนแมบทศาลปกครอง

๕
ตัวชี้วัดที่ ๘ รอยละของการนําขอมูลเขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน กําหนด
คาน้ําหนักเทากับรอยละ ๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง
(ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Joint KPI) กําหนดคาน้ําหนัก เทากับรอยละ ๕
๔) มิติที่ ๔ การเรียนรูและพัฒนา จํานวน ๓ ตัวชี้วัด การกําหนดคาน้ําหนักในมิตินี้ ไมนอยกวา
รอยละ ๑๕ แตไมเกินรอยละ ๓๐ ตามความสําคัญของภารกิจ แบงเปน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน กําหนดคาน้ําหนัก
ไมนอยกวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ ๒๐ ตามความสําคัญของภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ใหเปนองคกร
แหงความสุขอยางยั่งยืน กําหนดคาน้ําหนักเทากับรอยละ ๕
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ดวยตนเอง (Self-Directed Learning) กําหนดคาน้ําหนักเทากับรอยละ ๕
ทั้ ง นี้ การคั ด เลื อ กภารกิ จ โครงการ/งาน ในแต ล ะมิ ติ การกํ า หนดตั วชี้ วั ด ค า น้ํ า หนั ก
ในภาพรวมทั้ง ๔ มิติ รวม ๑๒ ตัวชี้วัด ของหนวยงาน สํานักบริหารยุทธศาสตรจะไดนําเสนอตอผูบริหาร
สํานักงานศาลปกครองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

๖
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผนแมบทศาลปกครอง
ประเด็นการประเมินผล ผลสําเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายใตแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานศาลปกครอง
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามบทบั ญญั ติ แห งรั ฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ รวมถึ งงานตามนโยบาย
ของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง และงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง
บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวย ๔ ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คําอธิบาย โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายถึง โครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ ายเงิ น ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการ ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่ชัดเจน

เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
มุ งเน นให เ กิ ดการขั บเคลื่ อนและผลั กดั น ให ห น ว ยงานดํ าเนิ น โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิ บั ติ งาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งเปนการถายระดับจากแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) และแผนแมบทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
โดยทุกหนวยงานมีสวนรวมในความสําเร็จขององคกร

๗
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของงานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงาน
ศาลปกครอง
คําอธิบาย : งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง หมายถึง งานที่หนวยงาน
ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากผูบริหารศาลปกครองและผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
(ก.บ.ศป.) คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.)
รวมถึ งงานที่ หน วยงานได รั บมอบหมายเพิ่ มเติ มจากการตรวจราชการจากผู บริ หารศาลปกครองและสํ านั กงาน
ศาลปกครอง โดยใหหนวยงานกําหนดแผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และคาเปาหมายใหชัดเจน ใหบรรลุผลสําเร็จ
เปนไปตามขอสั่งการของผูบ ริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง

เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
เพื่ อ ประโยชน ใ นการติ ด ตามความก า วหน า ในการดํ า เนิ น งานและประเมิ น ผลงานตามนโยบาย
จากผู บริ หารศาลปกครองและผู บริ หารสํ านั กงานศาลปกครอง คณะกรรมการบริ หารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.) รวมถึงงาน
ที่หน วยงานไดรับมอบหมายเพิ่ มเติมจากการตรวจราชการจากผูบริหารศาลปกครองและสํ านักงานศาลปกครอง
อยางเปนระบบ บรรลุความสําเร็จตามเปาหมายที่ กําหนดไว เปนไปตามขอสั่งการของผูบริหารศาลปกครอง
และสํานักงานศาลปกครอง

๘
ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง
คําอธิบาย : งานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง หมายถึง งานตามอํานาจหนาที่
ของหน ว ยงานตามโครงสร า งการแบ ง ส ว นราชการ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป น กระบวนงานที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง
และสงผลตอความสําเร็จโดยตรงตอแผนแมบทศาลปกครอง
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
เนื่ อ งจากหน ว ยงานมี ง านประจํ า ที่ เ ป น งานตามอํ า นาจหน า ที่ ข องหน ว ยงานตามโครงสร า ง
การแบงสว นราชการ ซึ่งมีลั กษณะเป นกระบวนงานที่เ กิด ขึ้น อย างตอเนื่ อง และสงผลตอความสําเร็ จโดยตรง
ตอแผนแม บทศาลปกครอง ดั งนั้ น จึงควรใหห นว ยงานนํางานดังกลาวมาจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับ
หนวยงาน โดยมีการพิจารณารายละเอียดพื้นฐานของงาน เปาหมาย ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
ที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน เพื่อประโยชนในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางเปนระบบ
เกณฑการใหคะแนน : ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของงานตามนโยบาย
ของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง และงานที่ ๓ งานประจําสําคัญที่ขับเคลื่ อนแผนแมบ ท
ศาลปกครอง ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน

ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
และงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทากับ ๑
ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
และงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทากับ ๒
ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
และงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทากับ ๓
ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
และงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทากับ ๔
ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดของโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบตั ิงาน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
และงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทากับ ๕

๙
ตัวชี้วัดที่ ๔ รอยละความสําเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติงาน และงานตามนโยบายของผูบริหาร
ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดําเนินการแลวเสร็จ
ตามแผนที่กําหนด
คาเปาหมาย รอยละ ๘๐
ประเด็นการประเมินผล ผลสําเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจําป และงานตามนโยบายของ
ผู บ ริ ห ารศาลปกครองและสํ า นั ก งานศาลปกครอง ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมทั้ ง หมด
ของหนวยงาน แลวเสร็จบรรลุเปาหมาย ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันใหงาน/โครงการ
บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบาย โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจําป และงานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงาน
ศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่หนวยงานไดรับอนุมัติใหดําเนินการทั้งหมดในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ ๑
และตัวชี้วัดที่ ๒) แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนการดําเนินงาน
สูตรคํานวณ
จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนการดําเนินงาน X ๑๐๐
จํานวนกิจกรรมภายใตโครงการ/งานฯ ทั้งหมดของหนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๗๐
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๐

เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
มุงเนนใหเกิดการขับเคลื่อนและผลักดันใหหนวยงานดําเนินโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานประจําป
และงานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แลวเสร็จบรรลุเปาหมาย ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันใหงาน/โครงการ บรรลุผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ

๑๐

มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
น้ําหนัก รอยละ ๑๐
เปาหมาย รอยละ ๘๐
ประเด็นการประเมิ นผล การปรับปรุงและและพัฒนาคุณภาพการให บริการของหนวยงาน โดยการประเมินจาก
ผูรับบริการทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสูความเปนเลิศ
คําอธิบาย ๑) ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการจากภายนอกองคกร ไดแก ประชาชน เจาหนาที่ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาขอรับบริการจากหนวยงานในสํานักงานศาลปกครอง หรือผูรับบริการภายในองคกร
ที่เปนบุคลากรภายนอกสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย ไดแก ตุลาการศาลปกครอง บุคลากรที่ไมใชเจาหนาที่
ของสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย ซึ่งเปนผูใหบริการ
ประเด็นการสํารวจ ประกอบดวย ความพึงพอใจตอการใหบริการในดานตางๆ จําแนกเปน
๑. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยมีตัวอยางประเด็นในการสอบถาม เชน ระยะเวลา
ในการรับบริการ มีความรวดเร็ว เหมาะสม ความชัดเจนของขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวก เปนระบบ
และประกาศแจงขั้นตอนชัดเจน ความเสมอภาค มีการใหบริการ ตามลําดับขั้นตอนกอน-หลัง กระบวนการมีความโปรงใส
และตรวจสอบได ความเหมาะสมของเอกสาร/หลักฐานที่ตองยื่นขอรับบริการ
๒. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยมีตัวอยางประเด็นในการสอบถาม เชน ๑) ความสุภาพ ความพรอม
และความเต็มใจในการใหบริการ ๒) ความรูความเชี่ยวชาญในการชี้แจง ใหคําปรึกษาและการใหบริการ ๓) ความซื่อสัตย
สุจริตและเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ๔) ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแตงกาย
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีตัวอยางประเด็นในการสอบถาม เชน ๑) ความพรอมดานเทคโนโลยี
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการใหบริการ (เพียงพอและทันสมัย) ๒) ความเพียงพอดานสิ่งอํานวยความสะดวก
เชน ที่นั่งคอย ที่จอดรถ หองน้ํา เปนตน ๓) ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ ๔) ความหลากหลายของรูปแบบ
การใหบริการ เชน เว็บไซต โทรศัพท ไลน เฟสบุค เปนตน ๕) ความชัดเจนและนาสนใจของปาย/แผนพับ/คูมือตางๆ
๔. ดานคุณภาพการใหบริการ/ ผลของบริการที่ไดรับ โดยมีตัวอยางประเด็นในการสอบถาม เชน
ตรงกับความตองการ ถูกตอง นาเชื่อถือ ระยะเวลาที่แลวเสร็จเปนไปตามที่คาดหวัง และมีความสมเหตุสมผล
ความคุมคา คุมประโยชนของบริการและสามารถนําไปใชประโยชนได
๒) ระดับของความพึงพอใจแบงออกเปน ๕ ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
ทั้งนี้ จะถือวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย เมื่อผูรับบริการ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป
๓) พิจารณาคัดเลือกงานบริการ
๓.๑ เปนงานบริการหลักที่สําคัญและสงผลตอความสําเร็จโดยตรงตอแผนแมบทศาลปกครอง
๓.๒ หากงานบริการเปนการดําเนินการรวมกันมากกวา ๑ หนวยงาน หนวยงานสามารถคัดเลือกภารกิจ
งานบริการดังกลาว โดยวัดและประเมินผลรวมกันได

๑๑
๓.๓ งานบริการที่หนวยงานจะดําเนินการสํารวจ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสํานักงาน
ศาลปกครองเรียบรอยแลว โดยมีสํานักบริหารยุทธศาสตร เปนผูรับผิดชอบพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกงาน
บริ ก าร ข อ คํ า ถามในการสํ า รวจ การจั ด เก็ บ ข อ มู ล และการประมวลผลข อ มู ล นํ า เสนอผู บ ริ ห ารสํ า นั ก งาน
ศาลปกครองพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
สูตรคํานวณ

จํานวนผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป X ๑๐๐
จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
ผลการสํารวจความพึงพอใจ เทากับ รอยละ ๗๐
ผลการสํารวจความพึงพอใจ เทากับ รอยละ ๗๕
ผลการสํารวจความพึงพอใจ เทากับ รอยละ ๘๐
ผลการสํารวจความพึงพอใจ เทากับ รอยละ ๘๕
ผลการสํารวจความพึงพอใจ เทากับ รอยละ ๙๐

เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองใหความสําคัญตอการใหบริการประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนา
คุ ณภาพการให บ ริ การของทุ กหน ว ยงานในสํานัก งานศาลปกครองเพื่อรองรับ การทํางานเชิงรุ ก โดยคํา นึงถึ ง
การรับฟ งความคิ ดเห็ นจากประชาชนที่ เคยติ ดตอขอรั บบริ การจากศาลปกครอง รวมถึ งบุ คลากรภายในองค กร
จึงไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง
และบุคลากรของสํานักงานศาลปกครอง เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทํางานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพื่อใหหนวยงานเห็นความสําคัญ มีสวนรวม และตระหนักถึงการสราง
ความพึงพอใจใหกับประชาชน กอใหเกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก

๑๒

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จของการบริหารแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบงเปน
ตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของหนวยงาน (เฉพาะหนวยงานในสวนกลาง)
น้ําหนัก รอยละ ๗
คาเปาหมาย ๗ คะแนน
ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหน วยงานมีการวางแผนการจั ดซื้อจั ดจางและการบริ หารพัสดุอยางเปน ระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ส งผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คําอธิบาย : ๑. ความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง หนวยงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ไ ด รั บ อนุ มัติให ดํา เนิน การทั้ง ในสว นของแผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงานประจํา พรอมจัดสงเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดําเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หนวยงานตองดําเนินการ ประกอบดวย
๓.๑ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อ ร างขอบเขตงานและรายละเอี ย ดของการจั ด ซื้ อจั ด จ า ง (TOR) โดยหน ว ยงานพิ จ ารณา
โครงการ/งานที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งในสวนของแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบตั ิงานประจําป และแผนงานประจํา เสนอผูอํานวยการสํานักศาล สํานัก และวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
และจั ดส งให กับสํ านั กบริ หารทรั พย สิ น ภายใน ๓๐ วั น นั บจากได รั บการแจ ง ผลการอนุ มัติ โ ครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓.๒ แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ... แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจาง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

๑๓
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประกอบดวย
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง เชน ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คุณสมบัติของผูรับจาง สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง เงื่อนไขการจาง เปนตน
๒) รายชื่อคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง (แลวแตกรณี)
๔. เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไมใชเปนขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจํา ที่ไดรับอนุมัติ
เพิ่มเติม หลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
ในตัวชี้วัดที่ ๑๒
เกณฑการใหคะแนน : (เฉพาะหนวยงานในสวนกลาง) แบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอ
ผูอํานวยการสํานักศาล สํานัก และวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน
- งาน/โครงการที่ไดรับอนุมตั ิดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้ จัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก และวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ
และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน ภายระยะเวลาที่กําหนด
(ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.)
- เฉลี่ยรอยละ ๖๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๗๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๙๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด

คะแนน
๒

๑
๒
๓
๔
๕

เอกสารหลักฐาน
- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการ
สํานักศาล สํานัก และวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ และจัดสงให
กับสํานักบริหารทรัพยสิน
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรางขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้
จัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก
และวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ
และจัดสงใหกับสํานักบริหาร
ทรัพยสิน

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล ๑. แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก และวิทยาลัย

๑๔
๒. บันทึกการจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจางฯ ใหสํานักบริหารทรัพยสิน
๓. สํานักบริหารทรัพยสินจัดทําทะเบียนการรับ - สง การจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจาง เอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง (TOR) ที่ไดรับจากหนวยงาน รวมถึงการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปน
เอกสารในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

๑๕
ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ : ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสํานักงานศาลปกครอง (เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน)
น้ําหนัก รอยละ ๓
คาเปาหมาย ๓ คะแนน
ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหน วยงานมีการวางแผนการจั ดซื้อจั ดจางและการบริ หารพัสดุอยางเปน ระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ส งผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คําอธิบาย : ๑. ความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง กลุมงานภายในสํานักบริหารทรัพยสิน
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทั้งในสวนของแผนงาน/
โครงการตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนงานประจํ า พร อ มจั ด ส ง เอกสารรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อร า งขอบเขตงานและรายละเอีย ดของการจัดซื้ อจัดจาง (TOR) ตามระยะเวลาที่กําหนด
และสํา นักบริ หารทรัพยสิ นจั ดทํ าแผนการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมของสํานักงานศาลปกครอง เสนอผูบริหาร
สํานักงานศาลปกครองใหความเห็นชอบ ไดแก
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดําเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หนวยงานตองดําเนินการ ประกอบดวย
๓.๑ กลุมงานภายในสํานักบริหารทรัพยสินจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อ
จัดจาง (TOR) โดยกลุมงานพิจารณาโครงการ/งานที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งในสวนของแผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจําปและแผนงานประจํา เสนอผูอํานวยการสํานัก
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับกลุมจัดซื้อจัดจาง สํานักบริหารทรัพยสิน ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับการแจง
ผลการอนุมัติโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓.๒ แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ... แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจาง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประกอบดวย

๑๖
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง เชน ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คุณสมบัติของผูรับจาง สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง เงื่อนไขการจาง เปนตน
๒) รายชื่อคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง (แลวแตกรณี)
๔. สํานักบริหารทรัพยสิน จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมของสํานักงานศาลปกครอง เสนอ
ผูบริหารสํานักงานศาลปกครองใหความเห็นชอบ ไดแก งาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจา ยเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม
(ถามี)
๕. เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไมใชเปนขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจํา ที่ไดรับอนุมัติ
เพิ่มเติม หลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
ในตัวชี้วัดที่ ๑๒
เกณฑการใหคะแนน : (เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน) แบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้ จัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
กลุมจัดซื้อจัดจาง สํานักบริหารทรัพยสิน ภายระยะเวลาที่กําหนด
(ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.)
- เฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๙๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมของสํานักงาน
ศาลปกครอง เสนอผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง
ใหความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- งาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม (ถามี)

คะแนน

๐.๕
๑
๑.๕
๑.๕

เอกสารหลักฐาน
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรางขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้
จัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
กลุมจัดซื้อจัดจาง สํานักบริหาร
ทรัพยสิน
- แผนการจัดซือ้ จัดจางในภาพรวม
ของสํานักงานศาลปกครอง
เสนอผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง
ใหความเห็นชอบ

๑๗
ตัวชี้วัดที่ ๒

รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
(เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน)

น้ําหนัก

รอยละ ๓

คาเปาหมาย รอยละ ๘๐
สูตรคํานวณ

จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง x ๑๐๐
จํานวนรายการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ ๒ : (เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน) โดยแบงชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/รอยละ ๑๐ ตอ ๑ คะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
เฉลี่ยรอยละ ๖๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
เฉลี่ยรอยละ ๗๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
เฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
เฉลี่ยรอยละ ๙๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด

เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน โดยไมใชเปน
ขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึงรายการจัดซื้อ
จัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจํา ที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติมหลังจาก
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม ในตัวชี้วัดที่ ๑๒
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล

สํานักบริหารทรัพยสินจัดทําทะเบียนการรับ - สง การจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจาง เอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง (TOR) ที่ไดรับจากหนวยงาน รวมถึงการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปน
เอกสารในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

๑๘
ตัวชี้วัดที่ ๓ : รอยละของการขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนด (เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน)
น้ําหนัก

รอยละ ๑

คาเปาหมาย รอยละ ๘๐
คําอธิบาย เมื่อสํานักบริหารการเงินและตนทุนตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางและจัดทํารายละเอียด
เอกสารสงคืนแกไขใหสํานักบริหารทรัพยสินดําเนิน การแกไขเอกสาร ใหสํานักบริห ารทรัพยสิน
ดําเนินการใหเปน ไปตามกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การแก ไ ขเอกสารภายในสํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ย สิ น ภายใน ๓ วั น ทํ า การ นั บ จากได รั บ แจ ง
รายละเอียดเอกสารที่สงคืนแกไขจากสํานักบริหารการเงินและตนทุน
๒. การแกไ ขเอกสารภายนอกสํานักบริหารทรัพยสิน ภายใน ๕ วัน ทํา การ นับ จากไดรับ แจง
รายละเอียดเอกสารที่สงคืนแกไขจากสํานักบริหารการเงินและตนทุน
สูตรคํานวณ

จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่แกไขแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด x ๑๐๐
จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับแจงใหแกไขทั้งหมดจาก สบต.

เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ ๓ : (เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน) ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕
ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

รอยละ ๗๐
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๐

เกณฑการใหคะแนน

เงื่อนไข : กรณีเนื่องจากปจจัยภายนอก ที่ไมใชเหตุมาจากความบกพรองของหนวยงาน ไมตองนํามาคิดคํานวณ
เชน อยูระหวางการวินิจฉัย เปนตน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล

ทะเบียนคุมเอกสารสงคืนแกไขของสํานักบริหารทรัพยสิน และจัดสงใหสํานักบริหารยุทธศาสตร
เพื่อเปนเอกสารในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

๑๙
ตัวชี้วัดที่ ๖.๓ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของหนวยงาน (เฉพาะสํานักบริหารการเงินและตนทุน)
น้ําหนัก

รอยละ ๕

คาเปาหมาย ๕ คะแนน
ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหน วยงานมีการวางแผนการจั ดซื้อจั ดจางและการบริ หารพัสดุอยางเปน ระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ส งผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คําอธิบาย : ๑. ความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง หนวยงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทั้งในสวนของแผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงานประจํา พรอมจัดสงเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดําเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หนวยงานตองดําเนินการ ประกอบดวย
๓.๑ จั ดทํ า แผนการจั ดซื้ อจัดจา ง ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทํารายละเอีย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ (Specification) หรื อ ร า งขอบเขตงานและรายละเอี ย ดของการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง (TOR)
โดยหนวยงานพิจารณาโครงการ/งานที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งในสวนของ
แผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจําปและแผนงานประจํา เสนอผูอํานวยการสํานักศาล ใหความเห็นชอบ
และจั ดส งให กับสํ านั กบริ หารทรั พย สิ น ภายใน ๓๐ วั น นั บจากได รั บการแจ ง ผลการอนุ มัติ โ ครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓.๒ แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ... แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจาง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประกอบดวย
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง เชน ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

๒๐
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คุณสมบัติของผูรับจาง สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง เงื่อนไขการจาง เปนตน
๒) รายชื่อคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง (แลวแตกรณี)
๔. เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไมใชเปนขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจํา ที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม
หลั งจากเดื อนมี น าคม ๒๕๖๔ ทั้ ง นี้ กรณี ห นว ยงานไมมีตั ว ชี้วั ดนี้ ใหวัด และประเมิน ผลตามเงื่ อนไขเพิ่ มเติ ม
ในตัวชี้วัดที่ ๑๒
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ ๑ : (เฉพาะสํานักบริหารการเงินและตนทุน) แบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

เอกสารหลักฐาน

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอ
ผูอํานวยการสํานักใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน
- งาน/โครงการที่ไดรับอนุมตั ิดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน
และแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้ จัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน
ภายระยะเวลาที่กําหนด
(ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.)
- เฉลี่ยรอยละ ๖๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๗๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๙๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด

๒

- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการ
สํานักใหความเห็นชอบ และจัดสงให
กับสํานักบริหารทรัพยสิน

๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรางขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้
จัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
สํานักบริหารทรัพยสิน

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล ๑. แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก
๒. บันทึกการจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจางฯ ใหสํานักบริหารทรัพยสิน
๓. สํานักบริหารทรัพยสินจัดทําทะเบียนการรับ - สง การจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจาง เอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง (TOR) ที่ไดรับจากหนวยงาน รวมถึงการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปน
เอกสารในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

๒๑
ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละของการตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนด
(เฉพาะสํานักบริหารการเงินและตนทุน)
น้ําหนัก

รอยละ ๒

คาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐
คําอธิบาย การตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางของสํานักบริหารการเงินและตนทุนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด นับจากไดรับเอกสารจากสํานักบริหารทรัพยสิน ใหเ ปน ไปตามกรอบระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) การตรวจสอบเอกสารขอเบิ กค าจัด ซื้อจัดจาง กรณีไ มซับซอนยุ งยาก ภายใน ๒ วัน ทํา การ
นับจากไดรับเอกสารครบถวนจากสํานักบริหารทรัพยสิน
๒) การตรวจสอบเอกสารขอเบิกคา จัดซื้อจัด จา ง กรณีซับซอนยุงยาก ภายใน ๑๐ วัน ทํา การ
นับจากไดรับเอกสารครบถวนจากสํานักบริหารทรัพยสิน
สูตรคํานวณ

จํานวนเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางที่ตรวจสอบแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด x ๑๐๐
จํานวนเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางที่ตองตรวจสอบทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เกณฑการใหคะแนนที่ ๒ : (เฉพาะสํานักบริหารการเงินและตนทุน) ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๕
รอยละ ๑๐๐

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล

สํานักบริหารการเงินและตนทุน

เกณฑการใหคะแนน

๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๖.๔ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของหนวยงาน (เฉพาะสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค)
น้ําหนัก

รอยละ ๒

คาเปาหมาย ๒ คะแนน
ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหน วยงานมีการวางแผนการจั ดซื้อจั ดจางและการบริ หารพัสดุอยางเปน ระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ส งผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คําอธิบาย : ๑. ความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง หนวยงานดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทั้งในสวนของแผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงานประจํา ตั้งแตกระบวนการจัด ทําแผนการจัดซื้อจัดจ าง การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) จนถึงกระบวนการลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดซื้อจัดจางที่หนวยงานกําหนด ไดแก
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดําเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หนวยงานตองดําเนินการ ประกอบดวย
๓.๑ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อร างขอบเขตงานและรายละเอี ย ดของการจัดซื้อจั ดจาง (TOR) ทั้ งในส ว นของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจํา ตอผูอํานวยการสํานักศาล ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
สํานักบริหารทรัพยสิน ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับการแจงผลการอนุมัติโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓.๒ แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ... แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจาง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประกอบดวย

๒๓
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง เชน ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คุณสมบัติของผูรับจาง สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง เงื่อนไขการจาง เปนตน
๒) รายชื่อคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง (แลวแตกรณี)
๔. รายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง จํานวนรายการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ มี ก ารลงนามสั ญ ญาตามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ ห น ว ยงานกํ า หนด ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
เกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัดที่ ๑ : (เฉพาะสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค) แบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) เสนอผูอํานวยการสํานักศาล
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
- งาน/โครงการทีไ่ ดรับอนุมตั ดิ ําเนินการตามแผนการปฏิบตั ิงาน
และแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๐ วัน
นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.

๒

เอกสารหลักฐาน
- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification)
หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง (TOR)
เสนอผูอํานวยการสํานักศาล
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
สํานักบริหารทรัพยสิน

ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
(เฉพาะสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค)
น้ําหนัก

รอยละ ๕

คาเปาหมาย ๕ คะแนน
สูตรคํานวณ

จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง x ๑๐๐
จํานวนรายการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด

๒๔
เกณฑการใหคะแนน ตัวชี้วัดที่ ๖.๒ : (เฉพาะสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค) โดยแบงชวงการปรับเกณฑ
การใหคะแนน +/- รอยละ ๑๐ ตอ ๑ คะแนน
เกณฑการใหคะแนน
จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญา
ตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
- เฉลี่ยรอยละ ๖๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๗๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๙๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด

คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เอกสารหลักฐาน
- เอกสารสัญญาจางที่มี
การลงนาม

เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน โดยไมใชเปน
ขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึงรายการจัดซื้อ
จัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจําที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม หลังจาก
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ ๑๒
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล ๑. แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR)
เสนอผูอํานวยการสํานักศาล ที่ไดรับความเห็นชอบ
๒. บันทึกการจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจางฯ ใหสํานักบริหารทรัพยสิน
๓. เอกสารสัญญาจางที่มีการลงนาม
๔. สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาคจัดทําทะเบียนคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจาง การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือราง
ขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) จนถึงกระบวนการลงนามสัญญา
จัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด : เพื่อใหหนวยงานมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจาและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบ
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด สงผลใหการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมขององคกร มีความคุมคา กอใหเกิดประโยชน
สูงสุด สอดคลองกับกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๗ รอยละความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายของโครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินขามปงบประมาณ
น้ําหนัก รอยละ ๔
คําอธิบาย โครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินขามปงบประมาณ หมายถึง โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส วนของการกั นเงินข ามปงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) มีผลการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จเปนไปตามเปาหมายตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไว
เงื่อนไข : ๑. หนวยงานเรงรัดการดําเนินงานโครงการ/งาน และการใชจายเงินงบประมาณ ในสวนที่
ยั งไม ไดดํ าเนิ นการหรื อที่ยั งดํ าเนิ นการไม แลวเสร็จ ให เสร็จเรียบรอยตามแผนการดํ าเนินงานที่ กําหนดไว ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหนําน้ําหนักไปรวมกับตัวชี้วัดที่ ๒
งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง และ/หรือตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสําเร็จในการ
บรรลุเปาหมายของงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง ในมิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผนแมบทศาลปกครอง
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก หนา ๑- ๓
เกณฑการใหคะแนน แบงชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑๐ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

รอยละ ๖๐
รอยละ ๗๐
รอยละ ๘๐
รอยละ ๙๐
รอยละ ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล รายงานผลการดําเนินงานเสนอเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง (ผานผูบริหารสํานักงาน
ศาลปกครองที่กํากับดูแลหนวยงาน)
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในสวน
ของการกั นเงิ นข ามป งบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ ได รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ซึ่งหนวยงานตองดําเนินการโครงการ/งาน ในสวนที่ยังไมไดดําเนินการ หรือยังดําเนินการ
ไมแลวเสร็จ ใหหนวยงานผูรับผิดชอบดําเนินการใหแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จึงควรใหหนวยงานนําโครงการ/งานดังกลาว มาจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน เพื่อประโยชน
ในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

๒๖
ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสําเร็จของการนําขอมูลเขาระบบสารสนเทศของหนวยงาน (รอยละ ๔)
ตัวชี้วัดที่ ๘.๑ รอยละของการนําขอมูลเขาระบบงานคดีปกครอง (Adm Case)
(วัดเฉพาะสํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองกลาง และสํานักงาน
ศาลปกครองในภูมิภาคทุกแหง)
น้ําหนัก :

รอยละ ๒

ประเด็ น การประเมิ น ผล เพื่ อ ให ห น ว ยงานมี ก ารนํ า เข า ข อ มู ล คดี ป กครองได ค รบถ ว น และเป น ป จ จุ บั น
จัดเก็บอยางเปนระบบ ทําใหผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว และสามารถนําขอมูลมาใชประโยชน
ทันตอความตองการ ผูใชงานสามารถนําขอมูลมาประมวลผลเพื่อประกอบการประเมินที่แสดงใหเห็นผลการดําเนินงานวา
สอดคลองกับเปาหมายที่ตองการเพียงไร เชน การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการพิจารณาคดีของศาลปกครอง
คําอธิบาย : ๑. การนําขอมูลเขาขอมูล หมายถึง การนําเขาขอมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง (ภายใตระบบงานคดี
และระบบสนับสนุนงานคดี) (Adm Case) ใหครบถวน เปนปจจุบัน ตามรายการที่กําหนด เพื่อประโยชนสําหรับ
ผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองในการติดตามผลการดําเนินงานขององคกร
การนํ า เข า ข อมู ล คดี ใ ห ค รบถ ว น เป น ป จ จุ บั น หมายถึง การบั น ทึ กข อ มูล คดี รับ เขา ตั้ง แต
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ แลวเสร็จภายใน ๕ วันทําการ ของเดือนถัดไป จํานวน ๑๐ รายการ
(รายการลําดับที่ ๑ - ๑๐) สําหรับรายการลําดับที่ ๑๑ ความเคลื่อนไหวของคดีใหมีการบันทึกขอมูลในระบบงาน
คดีปกครอง ตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ลงไป ใหครบถวน
๑. ชื่อศาลปกครอง
๒. แผนกคดี
๓. หมายเลขคดีดํา
๔. บุคคลในคดี เชน ผูฟองคดี ผูถูกฟองคดีวันที่รับคําฟอง
๕. วันที่รับคําฟอง
๖. หมายเลขคดีแดง
๗. วันที่อานคําพิพากษา
๘. เรื่องที่ฟอง
๙. สถานที่มูลคดีเกิด
๑๐. ชองทางการฟองคดี
๑๑. ความเคลื่อนไหวของคดี
๑๒. รายการอื่นๆ
สูตรคํานวณ

จํานวนรายการที่นําเขาขอมูลคดีในระบบฯ ครบถวน X ๑๐๐
จํานวนรายการที่นําเขาขอมูลคดีในระบบฯ ทั้งหมด

๒๗
เงื่อนไข : การประเมินผลการนําเขาขอมูลคดีในระบบงานคดีปกครองใหครบถวน จะประเมินจากรายการ
ตามขอ ๑. - ขอ ๑๐. สําหรับรายการตามขอ ๑๑. - ๑๒. ใหหนวยงานนําเขาขอมูลใหครบถวน โดยใหผูอํานวยการ
สํานักงานศาล เปนผูรับรองการรายงานผลการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
คาเปาหมาย : รอยละ ๙๐
เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๘๐ ของความครบถวนในการนําเขาขอมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง
รอยละ ๘๕ ของความครบถวนในการนําเขาขอมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง
รอยละ ๙๐ ของความครบถวนในการนําเขาขอมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง
รอยละ ๙๕ ของความครบถวนในการนําเขาขอมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง
รอยละ ๑๐๐ ของความครบถวนในการนําเขาขอมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล ฐานขอมูลระบบงานคดีและระบบสนับสนุนงานคดี (ADM Case)
โดยสํานักวิทยาการสารสนเทศ และสํานักบริหารยุทธศาสตร

๒๘
ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ รอยละของการรายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามผลการดําเนินงาน
ของศาลปกครอง ครบถวนเปนปจจุบัน (ระบบ Excel และ ระบบ PBB)
น้ําหนัก : หนวยงานในสวนกลาง รอยละ ๔
สํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองกลาง สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค รอยละ ๒
ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ เปน ปจ จุบั น เพื่อนําขอมู ลมาใชประโยชนในการติ ดตามและประเมิ นผล
และนําเสนอตอผูบริหารสํานักงานศาลปกครองในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การใชทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
เวลา ใหเกิดประโยชนสูงสุด นําไปสูแนวทางการแกไขและปรับปรุงการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบาย : ๑. รอยละการรายงานผลการดําเนินงาน หมายถึง หนวยงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจา ยเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายเดือน อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง และทุกครั้งเมื่อมี
ผลความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยมี ข อ มู ล ครบถ ว นทั้ ง ๑๒ เดื อ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานให เ ป น ป จ จุ บั น โดยสํ า นั ก บริ ห าร
ยุทธศาสตร จะจั ดเก็ บข อมูล ในการรายงานผลการดําเนิน งานของหน วยงานเดือนละ ๒ ครั้ง คือ ทุกวันที่ ๑๕
และวันที่ ๓๐ ของเดือน
๒. ใหผู อํานวยการสํ านั กงานศาล สํานัก และวิทยาลัย เปนผูรั บรองการรายงานผลการดําเนิ นงาน
ของหนวยงาน เพื่อสํานักบริหารยุทธศาสตรจะไดนําขอมูลเสนอเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองใหทราบตอไป
๓. กรณีหนวยงานไมมีผลความกาวหนาในการดําเนินงานในเดือนนั้นๆ ใหแจงใหสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรทราบ โดยการบันทึกในระบบวา “ไมมีผลการดําเนินงานในเดือนนั้นๆ”
เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๑๐ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๖๐ ของรายงานผลการดําเนินงานในระบบฯ ครบถวนเปนปจจุบัน
รอยละ ๗๐ ของรายงานผลการดําเนินงานในระบบฯ ครบถวนเปนปจจุบัน
รอยละ ๘๐ ของรายงานผลการดําเนินงานในระบบฯ ครบถวนเปนปจจุบัน
รอยละ ๙๐ ของรายงานผลการดําเนินงานในระบบฯ ครบถวนเปนปจจุบัน
รอยละ ๑๐๐ ของรายงานผลการดําเนินงานในระบบฯ ครบถวนเปนปจจุบัน

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล ทุกหนวยงาน และสํานักบริหารยุทธศาสตร

๒๙
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
ระบบสารสนเทศเป น ระบบที่ สํ า คั ญในการสนับ สนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจ ตางๆ ของหนว ยงาน
ใหบรรลุเปาหมาย จึงตองมีการสงเสริมใหหนวยงานไดนําระบบสารสนเทศที่มีอยูมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด เพื่ อ ใช ป ระโยชน บ ริ ห ารจั ด การคดี แ ละบริ ห ารงานของศาลปกครองของหน ว ยงาน
และผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง การติดตามผลการปฏิบัติงานดานอื่นๆ ใหมีความคุมคา
ในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

๓๐
ตัวชี้วัดที่ที่ ๙ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
น้ําหนัก

รอยละ ๕

คาเปาหมาย รอยละ ๘๐
ประเด็นการประเมินผล การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศาลปกครองใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ในเรื่อง
โปรงใส (Transparency) ถูกตอง (Righteousness) และมีมาตรฐาน (Standard)
คําอธิบาย ๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง หมายถึง
การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ของสํ า นั ก งาน
ศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยสํานักงาน
ป.ป.ช. มาประเมินผลกับทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลปกครอง และตัวชี้วัดดังกลาวถือเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของทุกหนวยงาน (Joint KPI)
๒. ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ หนวยงานดําเนินการกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให ส อดคล องกั บ แผนการเสริม สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานของสํ านักงาน
ศาลปกครอง หรือตามความเหมาะสมของหนวยงาน
๒.๒ ใหความรู สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ใหกับผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง (IIT) รวมทั้งบุคลากรภายในหนวยงาน
๒.๓ สรุปผลการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศาลปกครองให บ รรลุ เ ป า หมายอย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพ เสนอเลขาธิการสํานั กงานศาลปกครอง (ผา นผูบ ริห าร
สํานักงานศาลปกครองที่กํากับดูแล) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
เงื่ อ นไข หากหน ว ยงานไม มี ร ายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองภายใน
กําหนดเวลา จะถูกปรับลดคะแนนในขั้นตอนนี้ลง ๑ คะแนน จากคะแนนรวมที่หนวยงานไดรับในตัวชี้วัดนี้
๒.๔ นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. มาประเมินผลกับทุกหนวยงานในสังกัดสํา นักงานศาลปกครอง และตั วชี้วัดดังกลา ว
ถือเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกหนวยงาน (Joint KPI)

๓๑
เกณฑการใหคะแนน ชวงปรับเกณฑเทากับ +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนด
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
ผลการประเมินเทากับ รอยละ ๗๐
ผลการประเมินเทากับ รอยละ ๗๕
ผลการประเมินเทากับ รอยละ ๘๐
ผลการประเมินเทากับ รอยละ ๘๕
ผลการประเมินเทากับ รอยละ ๙๐ ขึ้นไป

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล รายเดือน
หนวยงานผูดําเนินการจัดเก็บขอมูล สํานักบริหารยุทธศาสตร
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
เพื่ อ รั ก ษาระดั บ ของผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งาน
ศาลปกครอง เนื่ องจากที่ ผ า นมาผลการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ น งานของสํานั กงาน
ศาลปกครองอยูในระดับสูงมาก ตลอดจนผลักดันใหเกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง และหนวยงานภาครัฐในภาพรวมของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย

๓๒

มิติที่ ๔ การเรียนรูและพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสําเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน
น้ําหนัก : รอยละ ๕ – ๒๐
คาเปาหมาย : รอยละ ๘๐ ขึ้นไป
ประเด็ น การประเมิ น ผล สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม กระตุ น และสร า งแรงจู ง ใจให กั บ บุ ค ลากร และหน ว ยงาน
ในสํานักงานศาลปกครองใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนางานในหนาที่อยางตอเนื่อง สรางสรรคงานอยางมีคุณภาพ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลปกครองใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสรางขวัญกําลังใจ
แกผูปฏิบัติงานที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และยกยองเผยแพรผลงานของบุคลากร และหนวยงานที่มีการทํางาน
หรือผลงานเป นแบบอยางที่ดี รวมทั้งเปน การเสริมสร างพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหสอดคลองกั บ
วัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องมีมาตรฐาน (Standard) และทํางานเปนทีม (Teamwork)
คําอธิบาย : การพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน หมายถึง การพัฒนา หรือปรับปรุงงานของหนวยงาน หรือองคกร
โดยการคิดคน เสนองานใหมที่มีวิธีการ รูปแบบใหมที่ยังไมเคยทํามากอน หรือเปนงานเกาที่มีอยูแลว แตพัฒนา
หรื อ ปรั บ ปรุ ง งานนั้ น จนส ง ผลให ร ะบบ หรื อ การทํ า งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพยิ่ ง ขึ้ น หรื อ เป น การ
ตอยอดที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของงานเพื่อใชแกไขปญหา ปรับปรุงระบบงานนั้นๆ ใหบรรลุเปาหมาย
แนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน
๑. ใหหนวยงานพิจารณาจัดสงภารกิจการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงานเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การทํางาน จํานวน ๑ ภารกิจ ซึง่ เปนการพัฒนาระบบงานหรือพัฒนากระบวนงานภายในหนวยงานหรือองคกร
รวมถึงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น
๒. ลักษณะของภารกิจการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน
๒.๑ เป น ผลงานที่ แสดงใหเห็น ถึงความคิดริ เริ่มสรางสรรค หรือพัฒ นา ปรับ ปรุงงานของ
หน ว ยงานหรื อองค กร โดยการคิ ด ค น งานที่ มี วิ ธี ก าร รู ป แบบใหม หรื อ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ งต อ ยอดจากงานเดิ ม
เพื่อแกไขปญหา สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น จําแนกออกเปน ๓ ลักษณะ คือ
(๑) ภารกิจดานการบริหารคดี หมายถึง การนํามาตรการ/แนวทาง/วิธีการตางๆ มาใช
เพื่อสนับสนุนการงานคดีปกครองใหมีกระบวนการบริหารจัดการเปนขั้นตอนที่ชัดเจนอยางเปนระบบ สงผลให
ประชาชนและผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงการอํานวยความยุติธรรมไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเชน การใหคําปรึกษา
แนะนํ า การรั บฟอง การตรวจคําฟ อง การจัดทํ าและการเก็ บรักษาสํานวนคดี การบัน ทึกความเคลื่ อนไหวคดี
การจัดทําหมาย คําสั่ง ประกาศและหนังสือที่เกี่ยวของกับงานคดีปกครอง การออกหมาย การจัดสงคําสั่งหรือ
คําพิพากษาใหแกคูกรณีและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนการบังคับคดี เปนตน

๓๓
(๒) ภารกิจดานการบริการ หมายถึง สงเสริมการนําระบบสารสนเทศตางๆ สนับสนุน
การพิจารณาพิพากษาคดี ระบบที่ชวยอํานวยความสะดวกใหแกคูกรณี การใหบริการประชาชน (e - Services)
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานภายในของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองแกผูมี
สวนเกี่ยวของ รวมทั้งเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการที่ดีจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเปน
บรรทั ด ฐานในการปฏิ บั ติ ง านให แก ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้ ง ส งเสริ มให ป ระชาชน เข า ใจ
ถึงบทบาทหนาที่ของศาลปกครอง
(๓) ภารกิจดานการบริการจัดการองคกร หมายถึง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกรใหแตละสวนในองคกร สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกันอยางสะดวก หรือการนําเทคโนโลยี
และอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ประหยัดและคุมคา สามารถสนับสนุนและยกระดับการดําเนินงาน
ของศาลปกครองใหมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ภารกิจที่หนวยงานเสนอสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง สามารถแกไขปญหาและพัฒ นา
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม และเกิดประโยชนตอองคกร
๒.๓ มีการดําเนินงานตามแนวคิดที่เสนอใหเกิดผลสําเร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๔ ภารกิ จ ที่ ห น ว ยงานเสนอทั้ ง ๓ ลั ก ษณะ ควรมี ค วามสอดคล อ งกั บ นโยบายของ
ศาลปกครอง ผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง หรือสถานการณปจจุบัน
๓.ระยะเวลาการดําเนินงาน
๓.๑ ช ว งที่ ๑ หน ว ยงานเสนอหัว ขอภารกิจที่จ ะดําเนินการพั ฒ นาผานผูบ ริห ารสํานักงาน
ศาลปกครองที่กํากับดูแลใหความเห็นชอบ จากแบบเสนอหัวขอเรื่องตามแบบฟอรมที่กําหนด ประกอบดวย
- ประเภท/ลักษณะของผลงาน
- หลักการ เหตุผล หรือความจําเปนที่ตองมีการริเริ่ม พัฒนาหรือปรับปรุงงาน
- วัตถุประสงคของการริเริ่ม พัฒนาหรือปรับปรุงงาน
- แนวคิด รูปแบบ และวิธีการที่จะดําเนินการ
- เปาหมาย
- ตัวชี้วัดของผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- แผนการดําเนินงาน
- ประมาณการงบประมาณ (ถามี)
- ประโยชนของผลงานที่มีตอการพัฒนางานของของหนวยงานหรือองคกร
โดยกําหนดใหสงหัวขอเรื่อง ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
: และเมื่อหนวยงานไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสํานักงานศาลปกครองที่กํากับดูแล
ใหนําแนวคิดที่เสนอไปสูการปฏิบัติแลว ใหจัดสงสํานักบริหารยุทธศาสตรภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
๓.๒ ชวงที่ ๒ การนําแนวคิดที่เสนอไปสูการปฏิบัติ
: เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบหั ว ขอ เรื่ องให ห น ว ยงานนํา ไปดํ า เนิ น การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
หรือริเริ่มงานตามแนวคิดและวิธีการที่เสนอนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงใหเกิดผลสําเร็จ ภายในเดือนมิถุนายน
๒๕๖๔
๓.๓ ชวงที่ ๓ การรายงานผลสําเร็จของงาน
: หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมที่กําหนด ประกอบดวย
- สรุปผลการดําเนินงาน

๓๔
- ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด
- ประโยชนในเชิงปริมาณและคุณภาพของผลงานทั้งกอนและหลังการนําไปปฏิบัติใช
- ขอมูลอางอิงที่ชัดเจน และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
- งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ (ถามี)
- ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยกําหนดสงรายงานผลการดําเนินงาน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
๔. หลักเกณฑการพิจารณา
คณะกรรมการคั ดเลื อกฯ ประกอบด วย เลขาธิการสํ านั กงานศาลปกครอง รองเลขาธิ การ
สํ า นั ก งานศาลปกครอง และที่ ป รึ ก ษาสํ า นั ก งานศาลปกครอง เป น กรรมการ จะพิ จ ารณาตามหลั ก เกณฑ
การคัดเลือกใน ๔ องคประกอบ ดังนี้
๔.๑ ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
: เปนผลงานที่ริเริ่มสรางสรรค คิดคนใหม ไมเคยมีมากอน หรือ เปนผลงานเดิมที่มีการ
พัฒนา ตอยอดใหดีขึ้น สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนและมีความเปนไป
ไดในการนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ
๔.๒ ดานรูปแบบและวิธีการดําเนินการ
: รูปแบบและวิธีการดําเนินการมีความสอดคลองกับสภาพปญหา ความจําเปนและวัตถุประสงค
ของการเสนอผลงาน แสดงวิธีการดําเนินงานไดชัดเจน มีความยุงยากซับซอนในการดําเนินการรวมทั้งมีการกําหนด
เปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๔.๓ ดานผลสําเร็จของงาน
: ผลงานที่เสนอจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแสดง
ใหเห็นถึงการบรรลุตามคาเปาหมายและตัวชี้วัดที่กําหนด สามารถตรวจสอบได และมีความนาเชื่อถือ รวมทั้ง
สามารถสงมอบผลงานใหกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของและใชประโยชนจากผลงานนั้นไดจริง
๔.๔ ดานความคุมคาและประโยชนที่ไดรับ
: ผลสําเร็จของงานสามารถแกไขปญหา หรือพัฒนางานไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
เกิดการพัฒนางานที่เห็นความแตกตางจากเดิมไดอยางชัดเจน และเกิดประโยชนตอกลุมเปาหมาย/ผูใชประโยชน
โดยใชทรัพยากรและงบประมาณอยางคุมคาและประหยัด
๕. สํา นั กบริ ห ารยุ ทธศาสตรจ ะแจงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหห นวยงานทราบ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔
แบบฟอรมเสนอหัวขอเรื่อง (ภาคผนวก หนา ๕ – ๗)

http://tiny.cc/4kjzsz

๓๕
(ราง) แผนการดําเนินงานการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน
กิจกรรม
๑. หนวยงานเสนอหัวขอภารกิจที่จะดําเนินการพัฒนา
ผานผูบริหารสํานักงานศาลปกครองที่กํากับดูแลใหความเห็นชอบ
๒. จัดสงหัวขอภารกิจที่จะดําเนินการพัฒนาที่ไดรับความเห็นชอบ
แลวสงใหสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓. หนวยงานนําแนวคิดที่เสนอไปสูการปฏิบัติ
๔. การรายงานผลสําเร็จของงาน
๕. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานฯ
๖. แจงผลการประเมินใหหนวยงานทราบ

ระยะเวลา
เดือน พ.ย. ๖๓
เดือน ธ.ค. ๖๓
เดือน ม.ค. – มิ.ย. ๖๔
เดือน ก.ค. ๖๔
เดือน ส.ค. – ก.ย. ๖๔
เดือน ก.ย. ๖๔

เกณฑการใหคะแนน ผลคะแนนจากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ นํามาสูการประเมินผลการดําเนินงาน
ของตัวชี้วัดนี้ โดยชวงปรับเกณฑเทากับ +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
ผลคะแนนเทากับ ๗๐ คะแนน ถึง ๗๕ คะแนน
ผลคะแนนมากกวา ๗๕ คะแนน ถึง ๘๐ คะแนน
ผลคะแนนมากกวา ๘๐ คะแนน ถึง ๘๕ คะแนน
ผลคะแนนมากกวา ๘๕ คะแนน ถึง ๙๐ คะแนน
ผลคะแนนมากกวา ๙๐ คะแนน ขึ้นไป

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล รายเดือน
หนวยงานผูดําเนินการจัดเก็บขอมูล หนวยงานและสํานักบริหารยุทธศาสตร

เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
สนับสนุน ส งเสริ ม กระตุน และสรางแรงจู งใจใหกับ บุคลากรและหนวยงานในสํ านักงานศาลปกครอง
ใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนางานในหนาที่ อันเปนผลมาจากการสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือประยุกตใช
องคความรูและแนวปฏิบัติตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

๓๖
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ใหเปนองคกรแหงความสุข
อยางยั่งยืน
น้ําหนัก :

รอยละ ๕

คาเปาหมาย : ระดับ ๕
ประเด็นการประเมินผล หนวยงานดําเนินกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ใหเปนองคกร
แหงความสุขอยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพรางกาย
แข็ ง แรง สุ ข ภาพจิ ต ใจแจ ม ใส มี คุณ ภาพชี วิ ตสว นตัว และคุณ ภาพชีวิ ตการทํา งานที่ดี นํา มาสู การเป น องคก ร
แหงความสุขอยางยั่งยืน
คําอธิบาย : ๑. แนวทางการดําเนินงานเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ใหเปนองคกรแหงความสุข
อยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับหนวยงาน เพื่อสนับสนุนใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
๑.๑ กระบวนการเสริ มสร างองค กรแหงความสุขที่ ใหความสําคัญกับองคประกอบ ๓ ประการ
ประกอบดวย ไดแก
- การใหความสําคัญกับบุคลากรภายในองคกร (People Focus) โดยนําแนวคิด Happy 8
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) มาปรับใชในองคกร
- การให ค วามสํ า คั ญ กั บ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก ร ( Performance Focus) เพื่ อ ให
ผลการดํ าเนิ นงานขององค กรบรรลุ ตามเป าหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับความต องการและความคาดหวั งของ
ผูรับบริการ โดยตองมีการกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน (Clear Direction) กําหนดภาระงานที่สมเหตุสมผลและ
เปนธรรม (Reasonable & Fair Workload) บุคลากรทํางานสอดคลองกับเปาหมาย (Goal Alignment) มีการบริหารและ
สรางแรงจูงใจตอผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Recognition) มีการสื่อสารที่ดี เพียงพอ และทั่วถึง
(Effective Communication) และทํางานเปนทีม (Teamwork)
- การใหความสําคัญกับสถานที่และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (Place Focus) โดยการให
ความสํ าคัญกับสถานที่และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานจะนําไปสู สถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ ดี นาอยู นาทํางาน
(Healthy Workplace)
๑.๒ การปลูกฝงและเสริมสรางคานิยมในเรื่องมีมาตรฐาน (Standard)
๒. ใหหนวยงานจัดทําเสนอกิจกรรมเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ใหเปนองคกรแหงความสุข
อยางยั่งยืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้

๓๗
เกณฑการใหคะแนน : โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ คะแนน ดังนี้
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ ๑ สื่อสารสุขภาพเพื่อใหความรูดานตางๆ
แกบุคลากรภายในหนวยงาน

คะแนน
๐.๕

กิจกรรมหลักที่ ๒ ออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ
ตามความเหมาะสม
กิจกรรมหลักที่ ๓ ความสุของคกร/สังคม
(Happy Society)

๑

กิจกรรมหลักที่ ๔ เสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน
สูสถานที่ทํางานสุขภาวะ
กิจกรรมหลักที่ ๕ การเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) ในเรื่องมีมาตรฐาน
(Standard)
๕.๑ รณรงคใหบุคลากรในหนวยงาน
ใสเสื้อ TRUST ทุกวันศุกร

๑

๕.๒ การจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
ใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส
ตามโครงสรางแฟมหนังสือ
ของหนวยงาน

แนวทางการดําเนินงาน

๑

(หนวยงานสามารถ
กําหนดกิจกรรม
ที่จะดําเนินการได
ตามความเหมาะสม)

กําหนดให
หนวยงานดําเนินการ
๐.๕
๑

- ประชาสัมพันธ แจงเวียน รณรงค
ใหบุคลากรในหนวยงานใสเสื้อ TRUST
ทุกวันศุกร
๑. หนวยงานจัดเก็บเอกสารของทางราชการ
ใหเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส ตามโครงสราง
แฟมหนังสือของหนวยงาน
๒. มีการปรับปรุงไฟลอิเล็กทรอนิกสใหเปน
ปจจุบัน และสํารองขอมูลอยางสม่าํ เสมอ
๓. จัดเก็บไฟลอิเล็กทรอนิกสเพื่อเปนขอมูล
สวนกลาง ไวที่กลุม บริหารทั่วไป
ของหนวยงาน

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล รายเดือน
แหลงตรวจสอบขอมูล/แหลงขอมูลอางอิง รายงานผลการปฏิบัติงาน
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
สํานักงานศาลปกครองไดเขารวมโครงการเสริมสรางศาลปกครองใหเปนองคกรแหงความสุข
อยางยั่งยืนของ สสส. ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของคน
ในองคกร (Work-Life Balance) ใหเกิดความสมดุลและรวมกันนําพาองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายที่กําหนดไว
ซึ่งประธานศาลปกครองสู งสุ ด ได โปรดมี นโยบายสํ าคั ญประการหนึ่ งในการบริ หารงานศาลโดยมุ ง เน น ส งเสริ ม
ให บุ คลากรในองค กรมี ความสุ ขและสุ ขภาพดี หากบุค ลากรภายในองคกรมีความสุขแลว ความสุขก็จ ะสงไป
ที่ประชาชนหรือบุคคลภายนอกองคกร และเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองไดกําหนดวิสัยทัศน “งานไดผล คนมี
ความสุข” ในการบริหารงานสํานักงานศาลปกครอง นํามาสูการประกาศเจตนารมณในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
และการเสริมสรางองคกรแหงความสุขของศาลปกครอง

๓๘
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ รอยละของบุคลากรของหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ดวยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL)
น้ําหนัก :

รอยละ ๕

คาเปาหมาย : - สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองกลาง
รอยละ ๑๒
- หนวยงานอื่น รอยละ ๑๘
ประเด็นการประเมินผล การเรียนรูดวยตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน
ที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานศาลปกครองไดรับการเรียนรู และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ
ที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาระบบงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานศาลปกครองใหมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพตามสายงาน
ความกาวหนาในอาชีพ มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง
คําอธิบาย : ๑. บุคลากรของหนวยงาน หมายถึง ขาราชการฝายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวในสังกัดของสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย
๒. การพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง หมายถึง บุคลากรของหนวยงานมีการ
เรียนรูและพัฒนา ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดวยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) ตามความถนัด ความสนใจ
โดยผูเรียนมีแผนการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ การเสริมสรางความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จําเปนตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป จํานวน ๒ กลุม ดังนี้
๒.๑ ความรู ทักษะที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงาน ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ตําแหนง บทบาท และพฤติกรรมที่คาดหวังตามกลุมเปาหมาย เชน ตําแหนงเจาหนาที่ศาลปกครอง ตําแหนง
นักวิชาการคอมพิวเตอร เจาพนักงานธุรการ เปนตน
๒.๒ ทักษะอื่นที่สําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานฯ ไดแก ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ทักษะดานภาษาตางประเทศ (เลือกเรียนอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งสองอยาง)
๑) ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล การเสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรของ
สํานักงานศาลปกครองในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล (Digital Skill) เพื่อสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ใหตระหนักรูถึงการปรับเปลี่ยนบริบท และรูปแบบ
วิธีการทํางาน โดยมีความพรอมทั้งดานกรอบความคิด และทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถปรับตัวใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีความรูเทาทัน และมีความพรอมที่นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช
ในการปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุดนําไปสูการสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนา
กระบวนการทํางานหรือระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ประกอบดวย ๕ มิติการเรียนรู ๗ กลุมทักษะ ดังนี้ ไดแก
มิติที่ ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน ประกอบดวย ๑ กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะ
ดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)
มิติที่ ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน ประกอบดวย ๑ กลุมทักษะ ไดแก
กลุมทักษะดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล
(Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)

๓๙
มิติที่ ๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา ประกอบดวย ๒ กลุมทักษะ ไดแก
กลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology Skill Set) และกลุมทักษะ
ดานการออกแบบกระบวนการและการใหบ ริการด วยระบบดิจิทัล เพื่อการพัฒ นาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital
Process and Service Design Skill Set)
มิติที่ ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนําองคกร ประกอบดวย ๒
กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ (Project and Strategic Management
Skill Set) และกลุมทักษะดานผูนําดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)
มิติที่ ๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค ประกอบดวย
๑ กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation Skill
Set)
อนึ่ง กลุมทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill
Set) และกลุมทักษะดานการควบคุมกํากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการ
ดานดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) เปนกลุมทักษะพื้นฐานที่ขาราชการ
และบุคลากรภาครัฐทุกคนควรไดรับการพัฒนา
๒) ทักษะดานภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เชน ภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษามาลายู เปนตน
๓. วิธีการเรียนรูและพัฒนาทักษะดวยตนเอง (Self-Directed Learning)
๓.๑ การเรียนรูผานการอบรมในหลักสูตรตางๆ ตามความสมัครใจ ที่มิใชสํานักงานศาลปกครอง
เปนผูจัดการอบรม หรือสํานักงานศาลปกครองเปนผูจัดสงไปอบรมในหนวยงานภายนอก
๓.๒ การเรียนดวยตนเอง โดยวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เชน การเรียนรูดวยตนเอง
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ของสํานักงานศาลปกครอง หรือระบบการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือของหนวยงานภายนอก เชน สํานักงาน ก.พ. ชองทางสื่อ Social Media ตางๆ Website YouTube
Facebook การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนงาน (Coaching) เปนตน
๓.๓ กําหนดเกณฑการพัฒนารายบุคคลจํานวน ๑๕ ชั่วโมงตอคน
๔. ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
๔.๑ หั วข อ/หลั กสู ตรการเรี ย นรู และวิ ธี การพั ฒนาความรู ของบุ คลากรภายในหน วยงาน
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย และใหผูเรียนจัดทําเปนขอตกลงการ
ปฏิบัติงานระดับบุคคล
๔.๒ การเรียนรูผานการอบรมในหลักสูตรตางๆ ตามความสมัครใจ ตองผานการประเมินตาม
เกณฑที่หลักสูตรกําหนดไว
๔.๓ การเรียนรูดวยตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ตองผานการประเมินการประเมิน
ตามหลักเกณฑที่หนวยงานที่ใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) กําหนด เชน สํานักงาน ก.พ.
๔.๔ การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง โดยไม มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู ให ผูเ รี ย นสรุ ป
องคความรูที่ไดรับเสนอผูอํานวยการสํานักงานศาล สํานัก และวิทยาลัย เพื่อรับรองผลการพัฒนาความรู ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ ดวยตนเอง ตามขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานและระดับบุคคล เชน สื่อ Social Media
ตางๆ Website YouTube Facebook การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนงาน (Coaching) เปนตน

๔๐
เกณฑการใหคะแนน : (เฉพาะสํานักประธานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงาน
ศาลปกครองกลาง) ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๓
ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๓ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๖ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๙ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๑๒ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๑๕ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง

เกณฑการใหคะแนน : (หนวยงานอื่น) ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๓
ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๖ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๙ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๑๒ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๑๕ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๑๘ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง

*เงื่อนไขเพิ่มเติมเกณฑการใหคะแนน กรณีหนวยงานอื่นที่ไมมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับ
ความสําเร็จของการบริหารแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหวัดและประเมินผล
โดยใชเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดนี้ ดังนี้

๔๑
เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ ๓
ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
น้ําหนัก : รอยละ ๑๒
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ ๑๗ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๒๐ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๒๓ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๒๖ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง
รอยละ ๒๙ ของบุคลากรในหนวยงานไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญดวยตนเอง

เงื่อนไข : ๑. จัดทําทะเบียนฐานขอมูลการพัฒนารายบุคคลภายในสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย เพื่อเปนเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ
๒. ไมซ้ําซอนกับโครงการ/งานตามการแผนปฏิบั ติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหนวยงาน ไมนับรวมที่สํานักงาน
ศาลปกครองเปนผูจัดอบรม หรือสํานักงานศาลปกครองเปนผูจัดสงไปอบรมในหนวยงานภายนอก
๓. จํานวนบุคลากรทั้งหมดของหนวยงานในปงบประมาณนั้นๆ ไมนับรวมขาราชการที่รับโอน ขาราชการ พนักงานราชการ
ศาลปกครอง ลูกจางชั่วคราว บรรจุใหม ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในหนวยงานนั้น ๆ ไมถึง ๖ เดือน ทั้งนี้ กรณีขาราชการ พนักงานราชการศาลปกครอง
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ที่มีการยาย หรือสอบเปลี่ยนสายงาน หรือสับเปลี่ยนตําแหนง หรือเลื่อนระดับระหวางป ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานนั้น ๆ ไมถึง ๖ เดือน ใหใชขอมูลเดิมของการเขารับการพัฒนาความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดวยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) ในชวง
ตนปงบประมาณของขาราชการคนดังกลาว

ภาคผนวก

-๑รายการขออนุมัตกิ ันเงินไวเบิกขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
แผนงานประจํา จํานวน ๑๘ รายการ
ลําดับ

รายการ

หนวยงาน

๑

งานพิจารณาคดีในศาลปกครองเชียงใหม
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๑) คาปรับปรุงพื้นที่หองสํานักงาน
ศาลปกครอง (งานรื้อพรมและปูพื้น)

สศภ.ชม.

อนุมัติผูกพัน
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวมทั้งหมด
๙๕๖,๐๐๐.๐๐ ๙๕๖,๐๐๐.๐๐

๒

งานพิจารณาคดีในศาลปกครอง
อุบลราชธานี
คาจางเหมาบริการ
๒) คาติดตั้ง-รื้อถอน หมอแปลงชั่วคราว
(กฝภ.) คารื้อถอนหมอแปลงชํารุด
(ผูใชไฟ) คาปลด-สับ

สศภ.อบ.

๖๒,๙๐๘.๑๒

๓

งานบริหารสํานักประชาสัมพันธ
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
๓) คาจัดจางพิมพเอกสารประชาสัมพันธ
(๑๒๘,๔๐๐ บาท)
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
๔) คอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบ
และตกแตง (๕๗๖,๙๕๐ บาท)

สปช.

๑๒๘,๔๐๐.๐๐ ๕๗๖,๙๕๐.๐๐ ๗๐๕,๓๕๐.๐๐

๔

งานบริหารสํานักบริหารยุทธศาสตร
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
๕) รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
และสํานักงานศาลปกครอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สบย.

๓๒๑,๐๐๐.๐๐

๕

งานบริหารสํานักบริหารการเงินและตนทุน
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
๖) ระบบโปรแกรมบัญชี Formula
พรอม Data base SQL

สบต.

-

-

-

๖๒,๘๐๘.๑๒

๓๒๑,๐๐๐.๐๐

๕๒๖,๙๗๕.๐๐ ๕๒๖,๙๗๕.๐๐

-๒ลําดับ

รายการ

หนวยงาน

๖

งานบริหารสํานักบริหารทรัพยสิน
คาจางเหมาบริการ
๗) คาขนยายสํานักบังคับคดีปกครอง
จากอาคารที่ทําการศาลปกครอง
แจงวัฒนะไปอาคารบริหาร ๑ (กสท.)
(๒๑๙,๓๕๐ บาท)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๘) คาจางปรับปรุงพื้นที่อาคารบริหาร ๑
กสท. เปนพื้นที่ปฏิบัติงาน
(๒,๑๒๔,๐๐๐ บาท)
๙) คาจางที่ปรึกษาศึกษาพัฒนาแบบ
มาตรฐานอาคารที่ทําการศาลปกครอง
ในภูมิภาค และงานผังบริเวณอาคาร
ที่ทําการศาลปกครองนครศรีธรรมราช
(๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท)
๑๐) ปรับปรุงหองประชุมผูบริหาร
ศาลปกครองชั้น ๑๐
(๓,๙๖๙,๐๐๐ บาท)
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
๑๑) รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมเกิน ๑,๖๐๐ ซีซี
(๑๐,๓๔๗,๔๐๐ บาท)
๑๒) รถยนตประจําตําแหนง
(๕,๗๙๐,๐๐๐ บาท)
ครุภณ
ั ฑอาวุธ
๑๓) เสื้อเกราะปองกันกระสุน สําหรับ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานศาลปกครองยะลา
จํานวน ๒๐ ตัว (๕๓๕,๐๐๐ บาท)
คาครุภัณฑคอมพิวเตอร
๑๔) หมึกพิมพ ๘ รายการ
(๔,๔๔๙,๒๐๐ บาท)
คาครุภัณฑสํานักงาน
๑๕) คาครุภัณฑสํานักงาน ๙ รายการ
(๒,๑๔๐,๗๕๐ บาท)

สบส.

อนุมัติผูกพัน
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวมทั้งหมด
๔,๖๖๘,๕๕๐ ๓๐,๘๐๖,๑๕๐ ๓๕,๔๗๔,๗๐๐

-๓ลําดับ
๗

รายการ
งานพิจารณาคดีในศาลปกครองยะลา
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
๑๖) กอสรางโครงหลังคาคลุมอุปกรณ
กลองวงจรปดใตทองรถยนต
(๘๕๙,๐๐๐ บาท)
๑๗) ปรับปรุงอาคารที่ทําการศาลปกครอง
ยะลาและกอสรางปอมรักษา
ความปลอดภัย (๖๕๙,๐๐๐ บาท)
คาครุภัณฑอื่น
๑๘) แผงกั้นชะลอความเร็วพรอมอุปกรณ
ไฟฟาจราจรครบชุด
(๓๘๙,๐๓๐.๖๐) บาท)

หนวยงาน
สศภ.ยล.

อนุมัติผูกพัน
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
รวมทั้งหมด
๕๒๖,๙๗๕.๐๐ ๕๒๖,๙๗๕.๐๐

แผนงานตามยุทธศาสตร จํานวน ๑๐ โครงการ
งบดําเนินงาน
๑๘๐,๐๐๐.๐๐

หนวยงาน
งบลงทุน
-

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

สปช.

๔๖๕,๔๕๐.๐๐

-

๔๖๕,๔๕๐.๐๐

สวส.

-

๑๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๒๘,๐๐๐.๐๐

สวส.

-

๘,๘๙๔,๙๑๐.๐๐

ลําดับ

รายการ

หนวยงาน

๑

โครงการจัดพิมพหนังสือ "คูมือ
การปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครอง
เกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง"
โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครองใหแก
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
โครงการพัฒนาระบบการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชน
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Court/e-Admincourt ระยะที่ ๒)
โครงการพัฒนาระบบการพิจารณา
พิพากษาคดีปกครองและบริการประชาชน
ผานชองทางศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส
(e-Court/e-Admincourt) ระยะที่ ๓

สบค.

๒

๓

๔

รวมทั้งหมด

๘,๘๙๔,๙๑๐.๐๐

-๔ลําดับ
๕
๖

๗
๘

๙

๑๐

รายการ
โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอร
อุปกรณเครือขายและระบบความมั่นคง
ปลอดภัย
โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการของศาลปกครอง
(Office Automation/ e-Office)
โครงการพัฒนาระบบการฝกอบรม
อิเล็กทรอนิกส (e - Training)
โครงการปรับปรุงและยายพื้นที่ทําการ
ปฏิบัติงานอาคารที่ทําการและอาคาร
ชั่วคราวของศาลปกครอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ
ศาลปกครองถนนแจงวัฒนะ และอาคาร
เรือนรับรอง ณ อาคาร ที่ทําการ
ศาลปกครอง
โครงการพัฒนาระบบหองสมุดอัจฉริยะ
(ระบบ RFID)

หนวยงาน

งบดําเนินงาน

หนวยงาน
งบลงทุน

รวมทั้งหมด

-

๑๕,๔๐๔,๗๗๐.๐๐ ๑๕,๔๐๔,๗๗๐.๐๐

สวส.

-

๑,๓๗๕,๖๙๙.๐๐ ๑,๓๗๕,๖๙๙.๐๐

วตป

-

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

สวส.

สบส

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

๑,๐๘๗,๘๒๕.๐๐ ๒๔,๒๐๘,๔๗๐.๐๐ ๒๕,๒๙๖,๒๙๕.๐๐

สบส

-

๖,๗๖๓,๐๐๐.๐๐

๖,๗๖๓,๐๐๐.๐๐

สสม.

๔๘๐,๐๐๐.๐๐

๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐

๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐

-๕-

แบบเสนอหัวขอเรื่อง
การพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน
หนวยงาน ..........................................................................
๑. ชื่อผลงาน

: ระบุชื่อของผลงานที่สามารถบอกใหทราบวาตองการริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงเรื่องอะไร

.

๒. ประเภท/ลักษณะของผลงาน (ใสเครื่องหมาย  ลงใน  ตามลักษณะของผลงานที่เสนอ)
 ภารกิจดานการบริหารคดี
 ภารกิจดานการบริการ
 ภารกิจดานการบริหารจัดการองคกร
๓. รายละเอียดเนื้อหาของผลงาน
๓.๑ หลักการ เหตุผล หรือความจําเปนที่ตองมีการริเริ่ม พัฒนาหรือปรับปรุงงาน
: ระบุที่มา สภาพปญหา ความจําเปน หรือแนวโนมของปญหาวาเพราะเหตุใด
จึงตองเสนอผลงานนี้เพื่อพัฒนา ปรับปรุงงาน ใหสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
หรือทําใหงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้น หรือแตกตางจากเดิมอยางไร มีความสอดคลองกับนโยบาย
ทิศทางการบริหารงาน ยุทธศาสตร หรือสถานการณของศาลปกครอง/สํานักงานศาลปกครองอยางไร
หรือหากไมดําเนินการจะเกิดผลเสียหายอยางไร
๓.๒ วัตถุประสงคของการริเริ่ม พัฒนาหรือปรับปรุงงาน
: ระบุขอความที่แสดงถึงสิ่งที่กลุมเปาหมายจะไดรับประโยชน หรือสิ่งที่ผูสงผลงาน
ตองการจะใหเกิดขึ้นเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ควรมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง สอดคลองกับที่มา สภาพปญหา
อุปสรรค สามารถประเมินผลได และมีความเปนไปไดที่จะนําไปปฏิบัติ
วิธีการเขียนวัตถุประสงค :
เพื่อใหใคร (ระบุกลุมเปาหมาย) ไดอะไร (ระบุสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น)
๓.๓ แนวคิด รูปแบบ และวิธีการที่จะดําเนินการ
: ระบุวิธีการดําเนินงาน กระบวนการตามลําดับขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจนผลงานสําเร็จ
ระยะเวลาดําเนินการ รวมทั้งระบุเทคนิคและองคความรูตางๆ ที่นํามาใชในการดําเนินการ
๓.๔ เปาหมาย
: ระบุเนื้อหาที่บงชี้ใหเห็นถึงเปาหมายของผลงานที่ชัดเจนวาเมื่อดําเนินการแลว
คาดวาผลที่ไดรับเปนปริมาณเทาใด ตองการเพิ่ม/ลดอะไร เทาไร ควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเสนอผลงาน

-๖๓.๕ ตัวชี้วัดของผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
: ระบุผลสําเร็จของงานที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวัด
และประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเสนอผลงาน
๓.๕.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเสนอผลงาน
ที่สามารถวัดไดในเชิงตัวเลข โดยจะระบุตัวเลขตามหนวยที่ตองการ เชน จํานวน ความถี่ รอยละ
ระยะเวลา อัตราสวน
๓.๕.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง การวัดความสําเร็จที่ปรากฏวามีคุณคาหรือคุณภาพ
ระดับไหน อยางไร เชน ระดับความรูความสามารถ ความพึงพอใจ
๓.๖ ระยะเวลาดําเนินการและแผนการดําเนินงาน
๓.๖.๑ ระยะเวลาดําเนินการ
๓.๖.๒ แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

๑…………………………………………………………
๒…………………………………………………………
๓…………………………………………………………

ก.ค.
รายงาน
ผลฯ
ภายใน
เดือน
ก.ค.
๖๔

๓.๗ ประมาณการงบประมาณ (ถามี)
: ระบุประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะใชในการดําเนินการ

ส.ค. ก.ย.

แหลงขอมูล
อางอิง

-๗๓.๘ ประโยชนของผลงานที่มีตอการพัฒนางานของศาลปกครอง/สํานักงานศาลปกครอง
: ระบุวาหากผลงานไดดําเนินการแลวเสร็จ ศาลปกครอง/สํานักงานศาลปกครองจะไดรับ
ประโยชนอยางไร ทั้งทางตรงและทางออม ควรสอดคลองกับที่มา สภาพปญหา หรือความจําเปนในการเสนอผลงาน
รวมทั้งวัตถุประสงคและเปาหมายของผลงาน

ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย
สังกัด
วันที่
ผลการพิจารณาหัวขอเรื่องการพัฒนานวัตกรรมของหนวยงาน
 เห็นชอบใหนําผลงานฯ ไปสูการปฏิบัติ
 ไมเห็นชอบใหนําผลงานฯ ไปสูการปฏิบัติ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะใหนําไปปรับปรุง (ถามี)

ลงชื่อ
(
)
ตําแหนง ผูบริหารสํานักงานศาลปกครองที่กํากับดูแลหนวยงาน
วันที่
หมายเหตุ

จัดทํารายละเอียดเนื้อหาของผลงานฯ จํานวนหนาไมเกิน ๕ หนากระดาษ A๔ (ไมรวมการลงนามการรับรองผลงาน
ของผูอํานวยการสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย และการลงนามรับรองของผูบริหารสํานักงานศาลปกครองที่กํากับดูแลหนวยงาน)

