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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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. ๒๕๖4 ได้คะแนน ๙5.54 คะแนน อยู่ในระดับ AA
สานักงานศาลปกครองได้มีการศึกษาทบทวนผลการประเมิน ITA ในหลายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 256๔) เพื่อนาผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง
มาพัฒนาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาระดับหรือเพิ่มระดับคะแนนผลการประเมินและการดาเนินงาน ITA
ของสานักงานศาลปกครองให้สูงขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สานักงานศาลปกครองได้กาหนดค่าเป้าหมายระดับ ๙๕ คะแนนขึ้นไป หรืออยู่ในระดับ AA โดยได้จัดทา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งประกอบด้วย โครงการ/งานที่จะขับเคลื่อนให้การดาเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติ งานอย่างมีมาตรฐาน และส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงาน
ศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

(นางสมฤดี ธัญญสิริ)
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

๒

สารบัญ
คานา
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 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 ประสิทธิภาพการสือ่ สาร
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
5. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
5.1 แผนงานด้านที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนากลไกการดาเนินงาน
5.2 แผนงานด้านที่ 2 การรักษามาตรฐานระบบการดาเนินงาน
5.3 แผนงานด้านที่ 3 การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน
5.4 แผนงานด้านที่ 4 กิจกรรมริเริ่มเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสระดับหน่วยงาน
6. การรายงานผลการดาเนินงาน
ภาคผนวก
1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสานักงานศาลปกครอง
2) คาสั่งคณะทางานขับเคลื่อนการดาเนินงาน ITA ของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
3) แบบรายงานการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
4) ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
5) อักษรย่อรายชื่อหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
1.
2.
3.
4.
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑. ความเป็นมา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุ จริต และเป็นกลไกในการ
สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่ ว ยงานให้ ค วามร่ ว มมื อ และเข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ย งานภาครั ฐ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้าสู่การประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น ๘,๓๐๓ หน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสานักงานศาลปกครอง ได้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของสานักงาน ป.ป.ช. เท่ากับ 95.54 คะแนน อยู่ในระดับ AA (คะแนนระหว่าง 95.๐๐ - 100 คะแนน) เป็นอันดับที่ ๒
ในประเภทองค์กรศาล (สานักงานศาลยุติธรรมได้คะแนน เท่ากับ 95.83 คะแนน อยู่ในระดับ AA และสานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้คะแนน เท่ากับ 89.49 คะแนน อยู่ในระดับ A)
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานศาลปกครอง พร้อมทั้งเพื่อเป็นการรักษาคะแนนในระดับ AA และปรับปรุงตัวชี้วัดคะแนนที่อยู่ในระดับ A
ไปสู่ระดับ AA รวมถึงปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีคะแนนในระดับ B ให้เพิ่มสูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สานักงานศาลปกครองได้กาหนดเป้าหมายให้ได้คะแนนประเมิน ITA
ในระดับ คะแนน ๙๕ คะแนนขึ้ น ไป (ระดับ AA) และได้ จัดท าแผนป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต ของสานั กงานศาลปกครอง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกอบด้ว ยโครงการและกิจกรรมที่จ ะขับเคลื่ อนให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานศาลปกครองบรรลุเป้าหมาย ที่กาหนด ภายใต้การดาเนินงาน
ของคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศาลปกครอง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวยความสะดวก
ต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงานศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
3.1 ส านั ก งานศาลปกครองได้ด าเนิ นการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการดาเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามกรอบการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของส านั กงานศาลปกครอง (ITA) โดยได้ มีก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการและคณะท างานเพื่อ ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดาเนิ นงาน
ของสานักงานศาลปกครอง รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลจากคู่มือการประเมิน ITA และวิเคราะห์สอบทานจากผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยผลการประเมิน ITA
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ สานักงานศาลปกครองได้คะแนนเท่ากับ 95.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ AA หมายถึง สานักงานศาลปกครองสามารถ
ดาเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยสามารถบรรลุความสาเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้
ทั้งนี้ อาจมีร ายละเอีย ดบางตัว ชี้วัดที่จ าเป็ นต้องให้ ความส าคัญในการกากับดู แลหรือส่ งเสริมการทางานอีกเพียงเล็ กน้อยเพื่อยกระดับคุณภาพในการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้ น
ซึ่งคาดหมายว่า หากยังมีกลไกการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานที่นามาสู่ความเชื่อมั่นศรัทธาและสร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้น
ต่อไปในอนาคต โดยที่ปรึกษาในฐานะผู้ประเมิน ITA มีข้อสังเกตและประเด็นต่อผลคะแนนการประเมิน ITA ของสานักงานศาลปกครอง ดังนี้
1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงานมากขึ้น
3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น
4) เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
5) เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
6) เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น
7) ปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
8) ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
9) กากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด
10) ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
11) ส่งเสริมการทางานที่คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
12) เพิ่มการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน
13) เพิ่มมาตรการกากับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
14) เพิ่มมาตรการกากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทางานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
15) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
16) พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
17) ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
18) เพิ่มช่องทางติดต่อ หรือมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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19) สร้ างช่ องทางการร้องเรี ยน การติ ดตามผลการร้ องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจั ดการการทุ จริ ต ตลอดจนปกป้องผู้ กระท าการร้ องเรี ยน
โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน
20) แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง
21) ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
22) ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้อื่นว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กาหนดมากน้อยเพียงใด
23) เพิ่มกลไกกากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
24) ให้ ต รวจสอบว่ า บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของท่ า น ปฏิ บั ติ ง าน/ให้ บ ริ ก าร แก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ทั่ ว ๆ ไป กั บ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก เป็ น การส่ ว นตั ว อย่ าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
25) ส่งเสริมให้มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
26) เพิ่มมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
3.2 ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผู้บริหารสานักงานศาลปกครองให้ความสาคัญกับการดาเนินงานดังกล่าว โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศาลปกครอง การแต่งตั้ง
คณะทางานในด้านต่างๆ และทุกหน่ ว ยงานในสั งกัดส านักงานศาลปกครองได้ร่ว มกันผลั กดันและขับเคลื่ อนให้ การดาเนินงานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานศาลปกครองแล้วเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนเน้นย้าในการชี้แจงสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
3.3 ผลการวิเคราะห์จากผลคะแนนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถสรุปผลการดาเนินงานจาแนกตามระดับคะแนนจากข้อคาถามย่อย 113 ข้อ
สานักงานศาลปกครองมีคะแนนอยู่ในระดับ AA จานวน 77 ข้อ ระดับ A จานวน 34 ข้อ และระดับ B จานวน 2 ข้อ โดยผลการวิเคราะห์สรุปในภาพรวมของการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานศาลปกครองมีจุดแข็งในการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด มีกรอบเวลาในการปฏิบัติงานและหน่วยงานรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ ที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมและเปิดเผยหลักฐานในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการปฏิบัติงาน
มีคู่มือและขั้น ตอนการปฏิบัติงาน ผู้บ ริห ารระดับสู งให้ความส าคัญและบุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประสบความส าเร็จ รวมถึง มีช่องทางการสื่อสาร
และสามารถเข้าถึงข้อมูลการให้บริการมากขึ้น แต่ทั้งนี้สานักงานศาลปกครองยังมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในประเด็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรภายในเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี การเปิดโอกาสให้สอบถามหรือร้องเรียนสาหรับบุคลากร รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร
การที่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ของสานักงานศาลปกครองให้ดีขึ้น โดยในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กาหนดให้หน่วยงานในสังกัด
ส านั ก งานศาลปกครองเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพและร่ ว มกั น พั ฒ นากลไกการดาเนิ นงานแก้ไ ขประเด็ น ปัญ หาเร่ง ด่ ว นเพื่ อ ปรั บปรุ ง การด าเนิ น งานให้ มี ประสิ ท ธิภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
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ซึ่งปัจจุบันสานักงานศาลปกครอง โดยสานักบริหารยุทธศาสตร์ ได้วิเคราะห์จากผลการประเมินและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
นามาดาเนิ นการปรั บปรุ งและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศาลปกครอง เพื่อให้สอดคล้องกับผลการประเมินและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ITA และนาไปสู่เพื่อการยกระดับคุณภาพ
ในการดาเนินงานในภาพรวม ดังนี้
(1) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานศาลปกครอง โดยมี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ แ ก่ บุ ค คลภายนอก ซึ่ ง จั ด ท า
ในรูป แบบบทความวิชาการ การเผยแพร่ อุทาหรณ์ จากคดีปกครองเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่ งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างๆ พร้อมทั้งมีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ผ่านเว็บไซต์
ศาลปกครอง ดาเนิ น การสื่ อ สารกับ บุ คคลภายนอกเพื่อให้ ส ามารถสอบถามข้อ มูล ต่างๆ ได้ มี ระบบการเก็บ รักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารต่ างๆ ไว้เป็นความลั บ
เพื่อคุ้มครองในการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ทั้งด้าน Web board และมีการจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลตอบข้อคาถาม
ในรูปแบบกล่องข้อคาถาม ทั้งทางโทรศัพท์และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ประกอบด้วย Application ศาลปกครอง Facebook สานักงาน
ศาลปกครอง Line@ สานักงานศาลปกครอง Call Center 1355 และ e-Mail ไว้สาหรับเป็นข้อมูลให้กับบุคคลภายนอก
(2) ดาเนิ น การปรับ ปรุง และจัดทาประกาศส านัก งานศาลปกครอง เรื่อง เจตจานงสุ จริตในการบริห ารราชการส านักงานศาลปกครอง ณ วัน ที่
7 ธัน วาคม พ.ศ. 2564 และประกาศส านักงานศาลปกครอง เรื่อง มาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของส านักงานศาลปกครอง ณ วันที่
7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ส อดคล้ องกับ เกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานศาลปกครอง (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ที่กาหนดให้ดาเนินการโดยผู้บริหารระดับสูงสุดของสานักงานศาลปกครองคนปัจจุบัน
(3) การจัดให้มีคู่มือ ขั้นตอน แนวทาง มาตรการของการปฏิบัติงานและการให้บริการผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในการให้บริการแก่
ผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการทั้งบุคคลภายนอกและบุคลากรภายในสานักงานศาลปกครอง เช่น การจัดทาผังวิธีการปฏิบัติงาน การปรับลดขั้นตอนการดาเนินงานให้เหลือเฉพาะขั้นตอน
หลัก การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนในการแนะนาการใช้บริการในแต่ละขั้นตอน มีแผนผังการปฏิบัติอย่างชัดเจน และมีการแจ้งระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ประชาชน
มารับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน รวมถึงการให้บริการประชาชนโดยไม่หยุดพักกลางวัน เป็นต้น
(4) การกาหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการควบคุม และการตรวจสอบครุภัณฑ์ของสานักงานศาลปกครอง โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม
การยืม - คืน ครุภัณฑ์ การจัดทาขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมทั้งมีการกาหนดบทลงโทษกรณีครุภัณฑ์สูญหายหรือเกิดความเสียหายร้ายแรง
(5) จัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับการต่อต้านการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)
ประจาปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 25๖๔ และจัดทาคาขวัญการต่อต้านการทุจริตของทุกหน่วยงานในสานักงานศาลปกครองเนื่องในโอกาสดังกล่าว
(6) ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส ( ITA)
ของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครองทั้งส่วนกลางและในภูมิภาค 14 แห่ง

๔

๔. กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
การประเมิ น ITA ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ยั ง คงก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนิ น งานที่ เ ชื่ อ มโยงและต่ อ เนื่ อ งจากการประเมิ น
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ก ารปรั บ ระยะเวลาขั้ น ตอนการประเมิ น และปรั บ ประเด็ น การประเมิ น ในแบบวั ด บางข้ อ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มการประเมิ น
ได้มีการพัฒนาการดาเนินงานและมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองตามกรอบและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ได้อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในช่วงระยะเวลา
ที่ผ่านมาสามารถส่งผลต่อผลการประเมินของหน่วยงาน และสามารถแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของหน่วยงานในการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติ ดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่ว ยงาน ทั้งในกรณีที่แลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่
และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน 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

๕

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบป ระมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่า ย
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. ๒๕๖๕
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)
๖

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง 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)

๗

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทาใ ห้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
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. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน
แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง
ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๘

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่า งๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพา ะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการและ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในห น่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ 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)

๙

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 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

๑๐

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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 ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
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. ๒๕๖5
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
๑๑

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
๙.๑.๒ การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข้อ O๗) ประกอบด้วย
๑) ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
๒) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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. ๒๕๖๕
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. ๒๕๖5
๓) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี (ข้อ O๑๒) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
(๓.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๙.๒.๒ การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข้อ O๑๓) ประกอบด้วย
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจสาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
๑๒

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
๙.๒.๓ การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้น
การเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการทีม่ ีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
๑) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ข้อ O๑๔) ประกอบด้วย
(๑.๑) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผรู้ ับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตั ิ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการ หรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
(1.3) หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
๒) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อ O๑๕) ประกอบด้วย
(๒.๑) ข้อมูลสถิตกิ ารให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
(2.2) จัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565
๓) รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ (ข้อ O๑๖) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
(๓.๒) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) e - Service (ข้อ O๑๗) ประกอบด้วย
(๔.๑) แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐทีส่ อดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จาเป็นต้องเดินทางมายัง
หน่วยงาน
(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. ๒๕๖๕
๒) รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๑๙) ประกอบด้วย
(๒.๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
(๒.๓) จัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565
๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (ข้อ O๒๐) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
๑๓

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
(๓.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๙.๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาจัดหาพัสดุ (ข้อ O๒๑) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๒) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ข้อ O๒๒) ประกอบด้วย
(๒.๑) ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น
(๒.๒) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ข้อ O๒๓) ประกอบด้วย
(๓.๑) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
(๓.3) เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
(๓.4) จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)
๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี (ข้อ O๒๔) ประกอบด้วย
(๔.๑) ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(๔.๒) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
(๔.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖4
๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอบข้อคาถาม O๒๕ - O๒๘)
๙.๔.๑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๕) ประกอบด้วย
(๑.๑) เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
(๑.๒) แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในนามของหน่วยงาน
๒) การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๖) ประกอบด้วย
(๒.๑) แสดงการดาเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25
(2.2) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
๑๔

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
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
(๔.1) แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๔.2) มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๔.3) เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
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) แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
(๓.๒) มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างน้อยประกอบด้วย จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จานวนเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และจานวนเรื่อง
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
(๓.๓) สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มเี รื่องร้องเรียนให้
เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
๑๕

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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) แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(๒.๒) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๖

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 ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง การให้ความสาคัญต่อผลการ
ประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (ตอบข้อคาถาม O๓๔ - O๔๑)
๑๐.๑.๑ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
๑) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ข้อ O๓๔) (ปีงบประมาณ 2565) ประกอบด้วย
(๑.๑) แสดงนโบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
(๑.๒) ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
(1.3) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
๒) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ข้อ O๓๕) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
(๒.๒) เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
(๒.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖5
๑๐.๑.๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี (ข้อ O๓๖) ประกอบด้วย
(๑.๑) ผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
(๑.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖5
๒) การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ข้อ O๓๗) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่แสดงถึงการจัดการความเสีย่ งในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
(๒.๒) เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการเพือ่ การบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖
(๒.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖5
๑๐.๑.๓ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ข้อ O๓๘) ประกอบด้วย
- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์สจุ ริต มีจติ สานึกทีด่ ีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- เป็นการดาเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเอง
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
๑๗

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. ๒๕๖5
๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๔๐) ประกอบด้วย
(๒.๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
(๒.๓) สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565
๓) รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี (ข้อ O๔๑) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย เป็นต้น
(๓.๓) ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖4
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตอบข้อคาถาม O๔๒ - O๔๓)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๑) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ O๔๒) ประกอบด้วย
(๑.๑) แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
(1.2) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ
(1.3) มีการกาหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตั ิหรือมาตรการเพื่อขับเคลือ่ นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกาหนดผูร้ ับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตั ิการกาหนดแนวทางการกากับติดตาม
ให้นาไปสู่การปฏิบตั ิและการรายงานผล เป็นต้น
๒) การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ O๔๓) ประกอบด้วย
(๒.๑) แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแนวปฏิบัติของหน่วยงานในข้อ O๔๒ ไปสูก่ ารปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(๒.๓) เป็นการดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖5

๑๘

๕. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
จากการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานศาลปกครอง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
และการดาเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กาหนดส่งผลให้
สานักงานศาลปกครองเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับกรอบแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ น ามาสู่ ก ารจั ด ท า
แผนป้ องกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต ของส านัก งานศาลปกครอง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ภายใต้แ นวคิด พื้ น ฐาน “เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ รั กษามาตรฐาน
และบู ร ณาการด าเนิ น งาน” เพื่ อ รั ก ษาและเพิ่ ม ระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานศาลปกครอง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5 อยู่ ในระดับ คะแนน 95 คะแนน (ระดับ AA) และพัฒนาให้มีระดับคะแนนที่สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดแผนการดาเนินงานหลัก จาแนกเป็น 4 ด้าน
ประกอบด้วย กรอบแนวทางการดาเนินงานและกิจกรรมขับเคลื่อนที่สาคัญ ดังนี้
แผนงานด้านที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนากลไกการดาเนินงาน
แผนงานด้านที่ 2 การรักษามาตรฐานระบบการดาเนินงาน
แผนงานด้านที่ 3 การบูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน
แผนงานด้านที่ ๔ กิจกรรมที่หน่วยงานริเริ่มดาเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสระดับหน่วยงาน
ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้สานักงานศาลปกครองมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในระดับคะแนน 95 คะแนนขึ้นไป (ระดับ AA) ทั้งในภาพรวมและรายตัวชี้วัดย่อย เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศาลปกครอง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนด
นอกจากนี้ การด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส (ITA) ในระดั บ ส านั ก งานศาลปกครอง ได้ ถ่ า ยระดั บ (Cascade) ไปยั ง ระดั บ หน่ ว ยงาน
ในสั งกัด โดยหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่ว ยงานของส านักงานศาลปกครองประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กาหนดเป็นตัว ชี้วัด
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายในหน่ ว ยงาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองให้บรรลุเป้าหมายอย่ างมีประสิทธิภาพ และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ในเรื่องโปร่งใส (Transparency) ถูกต้อง (Righteousness) และมีมาตรฐาน (Standard) รวมทั้งให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตาม
แผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของส านั ก งานศาลปกครองตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ มอบหมายความรั บ ผิ ด ชอบ
๑๙

ให้หน่วยงานริเริ่มดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมตามกรอบทิศทางที่กาหนดไว้ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง โดยกิจกรรมหลักประกอบด้วย
3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมที่หน่วยงานริเริ่มดาเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดทาและเสนอรายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อ
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง (ผ่านผู้บริหารสานักงานศาลปกครองที่กากับดูแล) ภายในวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๕

๒๐

แผนการดาเนินงานหลัก กรอบแนวทางการดาเนินงาน และกิจกรรมขับเคลื่อนที่สาคัญ
หมายเหตุ : * ตัวที่หนาและเอียง หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
5.๑ แผนงานด้านที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนากลไกการดาเนินงาน
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. 256๕ ของสานักงานศาลปกครอง ให้กับผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครอง และบุคลากรสานักงานศาลปกครองทุกคน
1.1.2 ศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงานภายนอกที่เป็นต้นแบบเกี่ยวกับ
การประเมิน ITA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงาน ITA ของสานักงานศาลปกครอง (แลกเปลี่ยน
เรียนรูฯ้ ระหว่างสานักงานศาลปกครองกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะหน่วยงานต้นแบบเกี่ยวกับการประเมิน ITA)
1.1.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับผู้บริหารสานักงาน
ศาลปกครอง และบุคลากรสานักงานศาลปกครองทุกคน
1.1.4 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด
สานักงานศาลปกครอง รวมทั้งจัดกิจกรรม ITA Day เพื่อเป็นเครือข่ายในการดาเนินการ ITA
1.1.5 จัดทาแบบสอบถามสารวจความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานศาลปกครอง (Pre-test/Post-test)
1.1.6 พัฒนากระบวนการการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
1.1.7 ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่จากผู้บงั คับบัญชาอย่างเป็นธรรม
1.1.8 ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง
1.2.1 จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานศาลปกครอง
1.2.2 จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
1.2.3 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานศาลปกครอง และหน่วยงานในสานักงาน
ศาลปกครองให้กับบุคลากรในสังกัด
1.2.4 ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
ศาลปกครอง รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณ ในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ศาลปกครอง webmail
Intranet Line และรูปแบบ Infographic เป็นต้น
๒๑

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

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

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

1.3 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
1.2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครองมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณของสานักงานศาลปกครอง โดยจัดให้มีการประชุม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงาน
ประจาเดือน หรือประจาไตรมาส
1.2.6 เพิ่มมาตรการและกลไกกากับให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครองใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง
ความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
1.2.7 ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน
1.3.1 เพิ่มการอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร รวมทั้งชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับขั้น ตอนแนวปฏิบัติในการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด
1.3.2 มีมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
กลุ่ม หรือพวกพ้อง
1.3.3 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินฯ และแนวทางการกากับดูแล เผยแพร่ให้
บุคลากรทุกหน่วยงานทราบ กากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว
1.3.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสานักงานศาลปกครอง เช่น Website ศาลปกครอง Webpage ของหน่วยงาน
Facebook line กลุ่ม เสียงตามสาย สื่อวีดีทัศน์ สถานีวิทยุ หน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงาน ติดประกาศตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

๒๒

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สบย. และทุกหน่วยงาน
สบย.และทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน
สบส. และทุกหน่วยงาน
สบส. และทุกหน่วยงาน
สบส. และสปช.
สปช.

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.4 การเพิ่มคุณภาพ
การดาเนินงานในการให้บริการ
ประชาชน

1.4.1 ดาเนินการการตรวจสอบ พร้อมสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนว่าเป็นไปตามขั้นตอนการ
ให้บริการและระยะเวลาที่กาหนดให้ครบถ้วนทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
1.4.2 ผู้บริหารระดับสานักชี้แจงและกาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามแนวทาง ดังนี้
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ให้ตรวจสอบบุคลากรในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
โดยให้มีการบริการอย่างเท่าเทียมกัน
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/การให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
- ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง ฯลฯ
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ
- คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
- เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินงานให้ชัดเจนมากขึน้
รวมทั้งรวบรวมข้อซักถาม และประเด็นข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และชีแ้ จงให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานทราบเพื่อให้การตอบคาถามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- กากับติดตามการทางานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไป
ตามขั้นตอนและระยะเวลาทีก่ าหนด
1.4.3 ให้บริการประชาชนอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสานักงานศาลปกครองในส่วนกลางและสานักงานศาลปกครอง
ในภูมิภาค เช่น การเปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวัน การแจ้งระยะเวลาในการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ประชาชน
มารับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน และดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงาน การให้บริการ โดยให้มีความโปร่งใสมากขึ้น
1.4.4 เพิ่มมาตรการกากับ ติดตามการทางานของบุคลากรในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
และทางานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล

๒๓

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

ทุกหน่วยงาน
ที่ให้บริการ
ประชาชน

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.4 การเพิ่มคุณภาพ
การดาเนินงานในการให้บริการ
ประชาชน (ต่อ)

1.4.5 จัดเจ้าหน้าที่แนะนาประชาชนหรือผู้มารับบริการใช้เว็บไซต์ และ Mobile Application ของศาลปกครองให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อสื่อสารและส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของศาลปกครองผ่านเว็บไซต์ และ Mobile Application ให้ประชาชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับภารกิจและอานาจหน้าทีข่ องศาลปกครองโดยสื่อสารกับประชาชนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน
1.4.6 จัดทา “ระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน” ของสานักงานศาลปกครอง ดังนี้
1) เพิ่มช่องทางการติดต่อ และออกแบบให้มีช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนที่หลากหลายในการให้บริการ ประชาชน
ที่ประสงค์จะร้องทุกข์ร้องเรียน ได้แก่ (๑) เว็บไซต์สานักงานศาลปกครอง (๒) ทางไปรษณีย์ และ (3) ร้องเรียนด้วยตนเอง
ณ สานักงานศาลปกครอง ซึ่งเรื่องร้องเรียนฯ ทีส่ านักงานศาลปกครองสามารถรับเรื่องไว้พิจารณา ต้องเป็นเรื่องที่มีรายละเอียด
ดังนี้ (๑) เกี่ยวข้องกับการติดตามความเคลื่อนไหวคดีปกครอง (๒) เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในสังกัดสานักงานศาลปกครอง
และ (๓) เกี่ยวข้องกับตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครองและลูกจ้างสานักงาน
ศาลปกครอง รวมทั้งติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจนปกป้องผู้กระทาการ
ร้องเรียนโดยหากพบการทุจริตในหน่วยงานและมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง
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
หรือผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์ และ Mobile Application ของศาลปกครองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสื่อสารและส่งข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของศาลปกครองผ่านเว็บไซต์ และ Mobile Application ของศาลปกครอง
4) พั ฒ นาระบบเว็ บ ไซต์ และ Mobile Application ของศาลปกครอง เพื่ อ สื่ อ สารและส่ งข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า งๆ
ของศาลปกครองผ่านเว็บไซต์ และ Mobile Application ของศาลปกครอง ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจและอานาจ
หน้าที่ของศาลปกครอง

๒๔

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สศส. สศก. สศภ.
สปช. สวส.

สบก. และ สวส.

สปช. และสวส.

สปช. และสวส.

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.4 การเพิ่มคุณภาพ
การดาเนินงานในการให้บริการ
ประชาชน (ต่อ)

1.4.7 ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
เช่น รับเช็ค/รับเงิน ฯลฯ
1.4.8 จัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
1.4.9 มีกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
1.4.10 นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน ITA มาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรม เพื่อยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง

1.5 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง 1.5.1 สอบทานและปรั บ ปรุ ง การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของส านั ก งานศาลปกครองให้ มี ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ อย่ า งน้ อ ยให้ เ ป็ น ไป
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ การด าเนิ น งาน ตามข้อรายการ ดังนี้
ของสานักงานศาลปกครอง
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
- เพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
- เผยแพร่ผลงาน ข้อ มูลที่สาธารณชนควรรั บทราบ รวมทั้ งข้อมูล การปรั บปรุงวิธีการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ของส านักงานศาลปกครองให้มี ความชัดเจนมากยิ่งขึ้ น เช่น รายงานการปฏิบั ติงานของศาลปกครองและสานั กงาน
ศาลปกครอง แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ จ้ า ง และการจั ดการเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ เป็นต้น
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน วิธีการ ขั้นตอนการดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
- มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- มีช่อ งทางให้ผู้รั บบริก าร ผู้ มาติด ต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อ เสนอแนะเพื่อปรั บปรุงพัฒนาการด าเนิน งาน/
การให้บริการของสานักงานศาลปกครอง
1.5.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดาเนินการตามข้อ 1.5.1 ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง
สื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน์
1.5.3 พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีก าร
ติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒๕

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

สปช. สวส. สบส.
สบต. สกม.

สปช.
สปช. และสวส.

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1.5 การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง 1.5.4 สอบทานการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนและผู้รับบริการทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศาลปกครองอย่างน้อยตามที่
ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงาน กฎหมายกาหนด เช่น โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ข้อมูลอานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์ห รือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูล
ของสานักงานศาลปกครอง (ต่อ) การติดต่อสื่อสาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
1.5.5 สร้างการรั บรู้เ กี่ยวกั บการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองให้แ ก่
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทราบและเข้ามามี ส่วนร่วมในการประเมิน ซึ่งจะช่วยให้ผลการประเมินสามารถสะท้อน
การรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองได้ดียิ่งขึ้น โดยดาเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดาเนินการ
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของศาลปกครอง สื่อดิจิทัล และสื่อออนไลน์ เป็นต้น

๒๖

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สปช.
สบย. และทุกหน่วยงาน

5.2 แผนงานด้านที่ 2 การรักษามาตรฐานระบบการดาเนินงาน
กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

2.1 การนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ 2.1.1 พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิ เล็กทรอนิกส์ (e-Litigation Portal System) ระบบแอปพลิเคชั่ น ระบบการนา QR
อานวยความสะดวกในการ
Code มาใช้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 2.1.2 พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาที่สะดวก รวดเร็วผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การให้บริการข้อมูลติดต่อสอบถาม
ผ่าน Social Media Facebook สานักงานศาล
2.1.3 นาระบบบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้เพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม
2.1.4 นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอน การปฏิบัติงาน เช่น การจองคิว
ขอรับบริการออนไลน์ การแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์
2.2 การจัดทาระเบียบ/กฎบัตร 2.2.1 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานศาลปกครอง
ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 รวบรวมปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดจากระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยการเงิน
2.3 การพัฒนางานให้เป็นระบบ พ.ศ. 2564
มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย
2.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบของสานักงานศาลปกครอง โดยให้มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ
และ/หรือแผนระดับชาติกาหนด ประจาปี จัดทากฎบัตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกากับ
ดูแลที่ดี
2.3.2 ส่งเสริมให้มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน
เพื่อป้องกันการทุจริต
2.3.2 คณะกรรมการควบคุมภายใน เพื่อทาหน้าที่ กาหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน รวบรวม พิจารณา
กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินควบคุมภายในในภาพรวมของสานักงานศาลปกครอง ควบคุมอานวยการประเมินผลควบคุม
ภายใน
2.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงของสานักงานศาลปกครอง ติดตาม
ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทารายงานการบริหารจัดการเสี่ยง
2.3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงานพื้นฐานองค์กร ฐานข้อมูลองค์กร (งบประมาณ การเงิน พัสดุ ธุรการ และสารบรรณ) ให้เป็นระบบ
ดิจิทัล หรือขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการดาเนินงาน

๒๗

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

สวส.

สตน.
สบต. สบย. สกม.
สตน.

ทุกหน่วยงาน
สบย.
สบย.
สบย. สบต. สบส.
สบก. สวส.

5.3 แผนงานด้านที่ 3 การบูรณาการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงาน
กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

การจัดทาและตรวจสอบข้อมูล
3.1.1 ข้อมูลขององค์กร ประกอบด้วย
องค์กรของสานักงาน
1) โครงสร้าง (สบม.)
ศาลปกครองที่เผยแพร่
2) ข้อมูลผู้บริหาร (สบม.)
ทางเว็บไซต์ศาลปกครองให้ถูกต้อง
3) อานาจหน้าที่ (สบม.)
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
4) แผนแม่บทศาลปกครอง แผนปฏิบัติราชการของสานักงานศาลปกครอง ระยะ 5 ปี (สบย.)
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. 2565
10) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (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. และ สศภ.)
22) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สบส. และ สศภ.)
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สบส. และ สศภ.)
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี (สบส. และ สศภ.)
25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบม.)
๒๘

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
สวส. เป็นหน่วยงานหลัก
เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ศาลปกครอง
และทุกหน่วยงาน
ดาเนินการปรับปรุง
ข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่
ให้เป็นปัจจุบัน

กรอบแนวทาง
การดาเนินงาน
การจัดทาและตรวจสอบข้อมูล
องค์กรของสานักงาน
ศาลปกครองที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ศาลปกครองให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
ตามกรอบแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ต่อ)

โครงการ/กิจกรรม
26) การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบม.)
27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบม. และ วตป.)
28) รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี (สบม. และ วตป.)
29) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (สกม.)
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (สกม.)
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี (สกม.)
32) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (สวส.)
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (สบย.)
๓๔) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร (นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)) (สบย. สกม. และ สปช.)
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.)

๒๙

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ

5.4 แผนงานด้านที่ 4 กิจกรรมที่หน่วยงานริเริ่มดาเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสระดับหน่วยงาน
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม

ดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5 ข้อ 5.1 ระดับความสาเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาข้อตกลง
การปฏิบัติงานระดับหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คาอธิบาย
1. การดาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน ของสานักงานศาลปกครอง (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหน่วยงาน ให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานศาลปกครองตามที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบ หรือ
กรณีที่ไม่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงานริเริม่ ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม
ตามกรอบทิศทางที่กาหนดไว้ในแผนดังกล่าว
2. กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมทีไ่ ด้รับมอบหมายความรับผิดชอบหลัก
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ให้หน่วยงาน
รวบรวมกิจกรรมทีไ่ ด้รับมอบหมายความรับผิดชอบหลักตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง รวมทั้งกาหนดแนวทาง
การดาเนินกิจกรรมที่หน่วยงานจะริเริม่ ดาเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามความเหมาะสม

การดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมทีไ่ ด้รับมอบหมายความรับผิดชอบตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานศาลปกครอง ให้กับผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง และบุคลากร
สานักงานศาลปกครองทุกคน
1.2 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกีย่ วกับการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานศาลปกครอง
และหน่วยงานในสานักงานศาลปกครองให้กับบุคลากรในสังกัด
กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมที่หน่วยงานริเริม่ ดาเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เช่นตัวอย่าง
2.1 กิจกรรมการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง “การขัดกันของผลประโยชน์
ของข้าราชการ”
2.2 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการสานักงานศาลปกครอง
2.3 กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เรื่อง การประเมิน ITA ของส่วนราชการไทย
2.4 กิจกรรมประกวดคาขวัญเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
กิจกรรมหลักที่ ๓ จัดทาและเสนอรายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ต่อเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง (ผ่านผู้บริหารสานักงานศาลปกครองที่กากับดูแล)

๓๐

ระยะเวลาดาเนินการ
(ไตรมาส)
1 2 3 4

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

๖. การรายงานผลการดาเนินงาน
การรายงานผลการดาเนิ น งานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (แผน ITA ปี 2๕๖5)
ได้กาหนดช่วงเวลาในการรายงานผลการดาเนินกิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามฯ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผน ITA ปี ๒๕๖5 ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖5 ตามแบบรายงานที่
กาหนด
๒. ครั้งที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลองค์กร (OIT) (ตัวชี้วัดที่ ๙ - ๑๐) ดาเนินการตามแผน ITA ปี ๒๕๖5 ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ภายใน
วั น ที่ 8 เมษายน ๒๕๖5 ตามแบบรายงานที่ ก าหนด และให้ ส านั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ร วบรวมผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง สอบทาน การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์
ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองให้ค วามเห็นชอบก่อนบันทึกข้อมูลการตอบแบบสารวจ OIT โดยจะบันทึกข้อมูลลงในระบบ
ITAS ของสานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖5
๓. ครั้งที่ ๓ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผน ITA ปี ๒๕๖5 ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖5 ตามแบบรายงานที่
ก าหนด และให้ ส านั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ร วบรวมผลการด าเนิ น งานตามแผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ฯ เสนอเลขาธิ ก ารส านั ก งานศาลปกครอง
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
**************************************

๓๑

ภาคผนวก

๓๒

สรุปภาพรวมเกณฑ์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2565 โดยภาพรวมเป็นการปรับปรุงถ้อยคาข้อคาถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แต่ความหมายของข้อคาถามคงเดิม และเพิ่มความถี่ในการรายงานบางข้อรายการ ให้สามารถแสดงผลเป็นรายเดือน
รายไตรมาส โดยมีข้อรายการสาคัญที่มีเพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายละเอียดดังตารางต่อไป
ตารางเปรียบเทียบข้อคาถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕
กลุ่มที่ ๑ บุคลากรภายใน (IIT)
๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
I๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
I๒ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
I๓ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
- มุ่งผลสาเร็จของงาน
- ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
I๔ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาต
หรือให้บริการ หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนดให้
รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
I๕ นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กัน
ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว
บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น
I๖ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การรับความบันเทิง เป็นต้น

คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔

กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕

๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
I๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
คงเดิม
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
I๘ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึงประเด็น
คงเดิม
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- คุ้มค่า
- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
I๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ
คงเดิม
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด
I๑๐* บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ คงเดิม
เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอปุ กรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
มากน้อยเพียงใด
I๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
I๑๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด
- สอบถาม
- ทักท้วง
- ร้องเรียน
๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ
I๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าทีจ่ ากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด
I๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด
I๑๖ ท่านเคยถูกผูบ้ ังคับบัญชาสั่งการให้ท่านทาธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
I๑๗ ท่านเคยถูกผูบ้ ังคับบัญชาสั่งการให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด
๑๘ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ
- มีการซื้อขายตาแหน่ง
- เอื้อประโยชน์ให้กลุม่ หรือพวกพ้อง
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I๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
*ปรับปรุงข้อคาถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นความหมายคงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
I๑๙ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มพวกพ้อง
มากน้อยเพียงใด
I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
I๒๑ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มากน้อยเพียงใด
I๒๒ บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงาน
ของท่าน มากน้อยเพียงใด
I๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบตั ิของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด
๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
I๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสาคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
I๒๖ หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
- จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน
I๒๗ หน่วยงานของท่าน มีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
มากน้อยเพียงใด
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หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด
*ปรับปรุงข้อคาถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้นความหมายคงเดิม
คงเดิม

I๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
- เฝ้าระวังการทุจริต
- ตรวจสอบการทุจริต
- ลงโทษทางวินัย
หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงทาให้ไม่มี
การลงโทษทางวินยั ให้ตอบ “มากทีส่ ุด”
I๒๙ หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ คงเดิม
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงาน ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น

ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
I๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
- มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการอย่างตรงไปตรงมา
- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผี ลต่อตนเอง
กลุ่มที่ ๒ บุคคลภายนอก (EIT)
๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
E๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบตั ิงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
- เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
E๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบตั ิงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
E๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไป ตรงมา ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
E๔ ในระยะเวลา ๑ ปีทผี่ ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับ
การปฏิบตั ิงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
- เงิน
- ทรัพย์สิน
- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา
การให้ความบันเทิง เป็นต้น
หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
E๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงานโดยคานึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด
๗. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีช่องทางหลากหลาย
E๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด
E๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
E๙ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผมู้ าติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่
๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทางาน
E๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพ
การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดขี ึ้นมากน้อยเพียงใด

กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕
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E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด
*ปรับปรุงข้อคาถามโดยความหมายของข้อคาถามต่างจากเดิม
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ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
E๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดาเนินงาน/การให้บริการดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรกให้เปรียบเทียบกับวิธีการ
และขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อน
มาติดต่อ
E๑๓ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
หรือไม่
E๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น
มากน้อยเพียงใด
หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
E๑๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
กลุ่มที่ ๓ ข้อมูลองค์กร (OIT)
๙. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
O๑ โครงสร้าง
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
ยกตัวอย่างเช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุม่ เป็นต้น
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารง
ตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
- แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
O3 อานาจหน้าที่
- แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กาหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
O5 ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่หน่วยงาน
- หมายเลขโทรศัพท์
- หมายเลขโทรสาร
- ที่อยู่ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
คงเดิม

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหาร
สูงสุด
- คงเดิม
คงเดิม
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- คงเดิม
- คงเดิม
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
คงเดิม

คงเดิม

ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกียวข้องกับการดาเนินงาน
ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
O๘ Q & A
- แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลสามารถ
สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบ
กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ เป็นต้น
O๙ Social Network
- แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
Facebook, Twitter. Instagram เป็นต้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
O๑๐ แผนการดาเนินงานประจาปี
- แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปีรอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ ยงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
- แสดงคูม่ ือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบตั ิ
ภารกิจใดสาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิอย่างไร เป็นต้น
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบตั ิที่ผู้รับบริการหรือผูม้ าติดต่อ
กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการ
หรือภารกิจใด กาหนดวิธีการขั้นตอน การให้บริการหรือการติดต่อ
อย่างไร เป็นต้น
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
- คงเดิม
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
O๘ Q & A
คงเดิม

O๙ Social Network
คงเดิม
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
O๑๐ แผนการดาเนินงานประจาปี
- คงเดิม
- คงเดิม
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปีรอบ 6 เดือน
- คงเดิม
- คงเดิม
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
- คงเดิม
- คงเดิม
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
- คงเดิม
- จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- คงเดิม
- คงเดิม
- หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- คงเดิม
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
O17 E-Service
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
- คงเดิม
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
O17 E-Service
- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐทีส่ อดคล้อง
กับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผูข้ อรับบริการ
ไม่จาเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
- คงเดิม
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- คงเดิม
- คงเดิม
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีในข้อ O18
- คงเดิม

- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.
2565
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
- คงเดิม
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จา่ ยงบประมาณ เช่น ผลการใช้จา่ ย - คงเดิม
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ ามเป้าหมาย
เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
- คงเดิม
หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้าง
ที่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
พัสดุ
- คงเดิม
- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซือ้ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือก โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยัง
ใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
- แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทีม่ ีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุด ทีก่ าหนดในนามของหน่วยงาน
O๒๖ การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
- แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผน
กาลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
O๒๗ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 อย่างน้อย
ประกอบด้วย
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- การพัฒนาบุคลากร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- คงเดิม
- คงเดิม

- คงเดิม
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
- คงเดิม
- คงเดิม
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
- แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในนามของหน่วยงาน
- คงเดิม
O๒๖ การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
- แสดงการดาเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ O25
คงเดิม

O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
- เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
- คงเดิม
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ
ที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินการ เป็นต้น
O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ิการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น
จานวนเรื่อง เรื่องทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.
2564
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
O๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕
คงเดิม

คงเดิม

O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
- คงเดิม
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จานวนเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด จานวนเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และจานวนเรื่อง
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ.
2565 (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน)
คงเดิม

O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔
๑๐. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O๓๔ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
- ดาเนินการโดยผูบ้ ริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง
และระดับของความเสีย่ ง มาตรการและการดาเนินการในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง เป็นต้น
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
O๓๗ การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
- เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- แสดงนโบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มี
การรับของขวัญ (No Gift Policy)
- คงเดิม
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สานักงาน ป.ป.ท. กาหนด
O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- คงเดิม
- คงเดิม
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบประจาปี
- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
- คงเดิม
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
O๓๗ การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมชิ อบของหน่วยงาน
- คงเดิม

- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
- แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบตั ิงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
- เป็นการดาเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดาเนินการเอง
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565
O๓๙ แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
O๓๙ แผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
- แสดงแผนปฏิบตั ิการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ - คงเดิม
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
- คงเดิม
โครงการ กิจกรรม งบประมาณช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๔

O๔๐ รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี รอบ ๖ เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการป้องกัน
การทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดาเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดาเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
O๔๑ รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
- แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการ
ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ของหน่วยงาน เป็นต้น
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึง่ สอดคล้อง ตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการ
กากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัตแิ ละการรายงานผล เป็นต้น
O๔๓ การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2564

กำรเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด/ข้อคำถำมในปี ๒๕๖๕

O๔๐ รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี รอบ ๖ เดือน
- คงเดิม
- คงเดิม
- สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565
O๔๑ รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
- คงเดิม
- คงเดิม
- ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
- มีการกาหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติการกาหนดแนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
O๔๓ การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
- คงเดิม
- คงเดิม
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2565

ชื่อย่อหน่วยงานภายในสานักงานศาลปกครอง
ลาดับ
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๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
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๒๘
๒๙
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๓๑
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๓๓

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
สานักบริหารทรัพยากรมนุษย์
สานักวิทยาการสารสนเทศ
สานักบริหารการเงินและต้นทุน
สานักบริหารทรัพย์สิน
สานักบริหารกลาง
สานักตรวจสอบภายใน
สานักกฎหมาย
วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

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

