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ประกาศสํานักงานศาลปกครอง
เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ตามที่ สํ า นั กงานศาลปกครองไดนํ าแนวคิ ดเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจัด การภายใตร ะบบ
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มาใชในองคกร ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยกําหนดใหทุกหนวยงาน
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานเปนประจําทุกป ซึ่งเปนกลไกหนึ่งในการนําเปาหมายความสําเร็จ
และวิธีดําเนินงานที่ระบุไวในแผนแมบทศาลปกครองไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ โดยกําหนดเจาภาพหรือ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อใหบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง ไดทราบบทบาทการมีสวนรวมตอความสําเร็จขององคกร
และถือเปนพันธะสัญญารวมกันระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติที่จะชวยกันขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง
ใหบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักงานศาลปกครองจึงประกาศหลักเกณฑและแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับหนวยงานของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานของ
สํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จําแนกออกเปน ๔ มิติ ประกอบดวย มิติที่ ๑
ประสิทธิผ ลการปฏิบั ติงาน จํานวน 1 ตั วชี้ วัด มิติ ที่ ๒ คุณภาพการใหบริ การ จํานวน ๑ ตั วชี้วั ด มิติ ที่ ๓
ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัวชี้วัด และมิติที่ ๔ การเรียนรูและพัฒนา จํานวน ๓ ตัวชี้วัด
รวมทั้งสิ้นจํานวน 8 ตัวชี้วัด น้ําหนักรวม ๑๐๐ คะแนน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ 4๕ - ๕๕)
ประเด็ นการประเมิ นผล : ผลสํ าเร็ จของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและ
แผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
และแผนปฏิ บัติราชการของสํ านั กงานศาลปกครองระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) โครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินขามปงบประมาณ งานตามนโยบายของผูบริหาร
ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง และงานริเริ่มใหม
ของหนวยงาน (ถามี) บรรลุตามเปาหมายทีก่ ําหนด ประกอบดวย 1 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สําหรับ โครงการ/งาน ที่ไดรับอนุ มัติใหกันเงินข ามปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม มี น้ํ าหนั กคะแนน และไม นํ ามาวั ดและประเมิ นผลในตั วชี้ วั ดนี้ แต หน วยงานต องเร งดํ าเนิ นโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ ายเงิ นประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส วนของการกั นเงิ นข าม
ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
ใหแลวเสร็จ
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มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ (น้ําหนักรอยละ ๑๐)
ประเด็นการประเมินผล : การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
โดยการประเมินจากผูรับบริการทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน และยกระดับ
คุณภาพการใหบริการของหนวยงานสูความเปนเลิศอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประกอบดวย ๑ ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน (น้ําหนักรอยละ ๒๐)
ประเด็ น การประเมิ น ผล : การเพิ่มประสิทธิ ภ าพกระบวนการจัดซื้อ จัดจางของ
หนวยงาน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหบรรลุประสิทธิผล การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกร รวมถึงการยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครองใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (น้ําหนักรอยละ ๗)
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงาน
(น้ําหนักรอยละ 7)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 5 ระดั บความสํ าเร็ จในการเสริ มสร างคุ ณธรรมและความโปร งใส
ของสํานักงานศาลปกครอง (น้ําหนักรอยละ 6)
มิติที่ ๔ การเรียนรูและพัฒนา (น้ําหนักรอยละ ๑๕ - 25)
ประเด็นการประเมินผล : การปรับปรุงหรือพัฒนางานของหนวยงานเพื่อยกระดับ
คุณภาพการใหบริการ การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล รวมถึงการเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง
แหงความเชื่อมั่น (TRUST) และองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน ประกอบดวย ๓ ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง หรือพัฒนางานของหนวยงาน
(น้ําหนักรอยละ ๕ - 15)
ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (น้ําหนักรอยละ ๕)
ตัว ชี้ วั ด ที่ 8 ระดับ ความสําเร็จ ในการเสริมสรางวัฒ นธรรมศาลปกครอง
แหงความเชื่อมั่น (TRUST) และองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน (น้ําหนักรอยละ ๕)
๒. แนวทางการเปลี่ยนแปลงขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานของสํานักงาน
ศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
กรณีหนวยงานมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขรายละเอียดในขอตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับหนวยงานของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
2.1 กรณีหนวยงานมีความประสงคจะปรับเพิ่ม ปรับลด หรือปรับแกไขโครงการ/งาน
หรือกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในมิติที่ 1 ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่สํานักงาน
ศาลปกครองกําหนด
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2.2 กรณีหนวยงานมีความประสงคจะปรับเพิ่ม ปรับลด หรือปรับแกไขงานตามนโยบาย
ของผู บริ หารศาลปกครองและสํ านั กงานศาลปกครอง งานประจํ าสํ าคั ญที่ ขับเคลื่ อนแผนแม บทศาลปกครอง
และงานริ เริ่ มใหม ของหน วยงาน (ถ ามี ) ในมิ ติ ที่ 1 รวมทั้ งรายละเอี ยดข อตกลงการปฏิ บั ติ งานระดั บหน วยงานฯ
ในมิ ติ ที่ 2 - 4 ให หน วยงานชี้แจงเหตุ ผลและความจํ าเป นในการปรั บเพิ่ ม ปรั บลด หรื อปรั บแก ไข และจั ดทํ า
รายละเอียดขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานฯ สงมายังสํานักบริหารยุทธศาสตรเพื่อรวบรวมเสนอความเห็น
ตอเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองผานรองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองและที่ปรึกษาสํานักงานศาลปกครอง
ที่กํากับดูแลหนวยงานพิจารณาใหความเห็นชอบ และอนุมัติใหดําเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2565
2.3 สํานักบริหารยุทธศาสตร จะประเมินผลโครงการ/งาน ที่ปรับเพิ่ม ปรับลด หรือปรับแกไข
ในข อตกลงการปฏิ บั ติ งานระดั บหน วยงานของสํ านั กงานศาลปกครอง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ตามที่ไดรับความเห็นชอบและอนุมัติใหดําเนินการจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองเรียบรอยแลว
๓. ระยะเวลาการประเมินผล
ระยะเวลาการประเมิน ผลขอตกลงการปฏิบัติงานระดับ หนวยงานของสํานักงาน
ศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คือ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖4 - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5
๔. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามข อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านระดั บ หน ว ยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๔.๑ การประเมิ น ผลการปฏิบัติงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานระดับ หนว ยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางการจัดทํา
ข อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านระดั บ หน ว ยงานของสํ า นั กงานศาลปกครอง ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
แนบทายประกาศนี้
๔.๒ ใหผูอํานวยการสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย เปนผูรายงานผลการดําเนินงาน
ตามข อตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานฯ สงใหสํานักบริหารยุทธศาสตรเพื่อเสนอผูบริห ารสํานักงาน
ศาลปกครองใหทราบตอไป
จึงประกาศมาใหทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นางสมฤดี ธัญญสิริ)
รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง รักษาการในตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง

หลักเกณฑและแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สํานักงานศาลปกครอง

๒

สารบัญ
ขอบเขตเนื้อหา

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานของสํานักงานศาลปกครอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ .....................................................................................................................................
1. วัตถุประสงคของการจัดทําขอตกลงการปฏิบตั ิงานของสํานักงานศาลปกครอง..................................................
2. นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ..........................................................................................................................
3. การกําหนดคาน้ําหนัก...........................................................................................................................................

มิติที่ ๑ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 ตัวชี้วัด) น้ําหนักรอยละ 45 - 55

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ (1 ตัวชี้วัด) น้ําหนักรอยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน (3 ตัวชี้วัด) น้ําหนักรอยละ 20

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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๓

กรอบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

มิติที่ ๑ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (1 ตัวชี้วัด)
- การบรรลุผลสําเร็จการดําเนินงานตามเปาหมายแผนแมบทศาลปกครองและงานตามภารกิจของหนวยงาน
 ผลสําเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงาน ๑. ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายใตแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานศาลปกครองระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(ในวาระแรก ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕))
รวมถึงโครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินขาม
ปงบประมาณ
 ผลสํ า เร็ จ ของงานตามนโยบายของผู บ ริ ห าร
ศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานประจํา
สําคั ญที่ ขับเคลื่ อนแผนแม บทศาลปกครอง และงาน
ริเริ่มใหม บรรลุเปาหมายที่กําหนด

น้ําหนัก

(รอยละ)

45 - 55
(45 – 5๕)

มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ (1 ตัวชี้วัด)
การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย ๒. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
(Customers and Stakeholders Focus)
การปรั บปรุ งและพั ฒนาคุ ณภาพการให บริ การของ
หนวยงาน โดยการประเมินจากผูรับบริการทั้งภายนอก
และภายในองคกร เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
และยกระดั บคุ ณภาพการให บ ริ การของหน วยงาน
สูความเปนเลิศอยางตอเนื่องและยั่งยืน

๑๐
(๑๐)

มิติที่ 3 ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน (3 ตัวชี้วัด)

20

3.1 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ าง 3. ระดับความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เพื่อใหหนวยงานมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุอยางเปนระบบแลวเสร็จตามระยะเวลา
ที่ กําหนด ส งผลใหการบริ หารงบประมาณในภาพรวม
ของสํานักงานศาลปกครองมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
การขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหบรรลุประสิทธิผล

(7)

๔
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

น้ําหนัก

(รอยละ)

3.2 การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 4. ระดับความสําเร็จของการใชงานระบบสารสนเทศ
การปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
 การใช ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศมาสนับสนุ น

(7)

3.3 การยกระดับการประเมินคุณธรรมและ
5. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง
ศาลปกครองใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

(๖)

การปฏิ บั ติ ง าน สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
สํานักงานอัตโนมัติในอนาคต (Smart Ofﬁce) และมุงสูการ
เปนศาลปกครองแหงความเปนเลิศ (Court Excellence)
การปรับปรุงการดําเนินงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลจะชวย
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการดําเนินงานขององคกร
รวมทั้งชวยลดการใชกระดาษและสงผลตอการลดตนทุน
คาใชจายในการปฏิบัติงานขององคกรและประเทศในระยะยาว
 ศาลปกครองได กํ า หนดนโยบายให มี ก ารนํ า
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาใช สนั บสนุ นการพิ จารณาพิ พากษา
คดีปกครองเพื่ออํานวยความสะดวกแกตุลาการศาลปกครอง
บุคลากรที่เกี่ยวของ หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชน โดยรณรงคการใชงานระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง

มิติที่ 4 การเรียนรูและพัฒนา (3 ตัวชี้วัด)
4.1 การปรับปรุง หรือพัฒนางานของหนวยงาน

 การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นางานของหน ว ยงาน
โดยมุ ง เน น การลดขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน และ
การพั ฒ นาฐานข อ มู ล กลางของหน ว ยงาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกร

15 - 25
6. ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง หรือพัฒนางานของหนวยงาน (5 - 15)

4.2 การพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
7. รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่พัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan : IDP)
ตามแผนพัฒนารายบุคคล
 การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยกําหนด

เปาหมายในการพัฒนาบุคลากรจํานวน ๖๐ ชั่วโมงตอคนตอป
ภายในป งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่ งในป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาอยางนอย
30 ชั่วโมงตอคนตอป

(5)

๕
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

4.3 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางวัฒนธรรม 8. ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง
ศาลปกครองแห ง ความเชื่ อ มั่ น (TRUST) และ แหงความเชื่อมั่น (TRUST) และองคกรแหงความสุข
องคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน
อยางยั่งยืน
 มุ งเน นให หน วยงานเผยแพร และประชาสั มพั นธ คํ า

น้ําหนัก

(รอยละ)

(5)

จํากัดความและตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงคของวัฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST) ที่ไดรับการปรับปรุงใหม เพื่อใหเกิด
ความเขาใจในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร โดยใหมีกิจกรรม
ที่ดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานเพื่อสราง
ความเข าใจและความตระหนั กรู อย างต อเนื่ อง สนั บสนุ น
กิ จกรรมการแลกเปลี่ ยนและเรี ยนรู (Share & Learning)
เกี่ยวกับทัศนคติ วิธีปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนที่สอดคลอง
กับวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ของผูบริหารและบุคลากร
ภายในหน วยงาน การเสริ มสร างวั ฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) ใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การเสริมสราง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (Standard)
 การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางการเปนองคกร
แห งความสุ ขอย างยั่ งยื น มุ งส งเสริ มให บุ คลากรในองค กร
มีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจแจมใส มีคุณภาพชีวิต
สวนตัวและคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี นํามาสูการเปนองคกร
แหงความสุขอยางยั่งยืน

น้ําหนักรวม

100*

หมายเหตุ* การปรับสัดสวนคาน้าํ หนัก กรณีที่หนวยงานไดรับอนุมัติใหปรับเพิม่ ปรับลด โครงการ/งาน หรือกิจกรรมของขอตกลง
การปฏิบตั ิงานระดับหนวยงาน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑและแนวทางที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
สํานักบริหารยุทธศาสตรจะเทียบสัดสวนคาน้าํ หนักที่ไดรับอนุมัติใหปรับเพิ่ม ปรับลดจากน้ําหนักรวมรอยละ ๑๐๐
ในขั้นตอนของการประเมินผลเมื่อสิน้ ปงบประมาณ

๖

1. วัตถุประสงคของการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลปกครอง
การจัดทํ าขอตกลงการปฏิ บัติงานระดับหนวยงาน เปนเครื่องมือสําคั ญในการบริหารแผนแมบท
ศาลปกครอง สงผลให
๑) การขับเคลื่ อนภารกิ จและเป าหมายตามแผนแม บทของศาลปกครองไปสูการปฏิ บัติ เกิดผล
อยางชัดเจน เปนรูปธรรม โดยการถายระดับ (Cascade) ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อใหบุคลากรทุกคน
ไดทราบถึงเปาหมายและบทบาทการมีสวนรวมตอความสําเร็จขององคกร
๒) เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานในระยะเวลา ๑ ป
ของหนวยงานในสํานักงานศาลปกครอง ที่นํามาสูการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2. นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ
แผนแมบทศาลปกครอง : แผนกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาระบบศาลปกครองใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนด โดยสาระสําคัญของแผนแมบทศาลปกครอง ประกอบดวย วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก พันธกิจ
ยุทธศาสตรศาลปกครอง กลยุทธ และกรอบแนวทางการดําเนินงาน
ภารกิจของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมายถึง โครงการ/งานตางๆ ที่ไดรับ
มอบหมายตามขอบเขตภารกิจของหนวยงาน ครอบคลุมโครงการ/งาน ตางๆ ดังนี้
- โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําป : โครงการ/งาน ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการ ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่ชัดเจน
- โครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินขามปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง : งานที่หนวยงานไดรับ
มอบหมายเพิ่มเติมจากผูบริหารศาลปกครองและผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
(ก.บ.ศป.) คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.)
รวมถึงงานที่หนวยงานไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากการตรวจราชการจากผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
- งานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง : งานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการ ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนงานที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสงผลตอความสําเร็จ
โดยตรงตอแผนแมบทศาลปกครอง
- งานริเริ่มใหมของหนวยงาน (ถามี) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานศาลปกครอง
รวมทั้งขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนแมบทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ในสวนของโครงการ/งาน ที่ไดรั บอนุมัติใหกันเงิน ขามปงบประมาณ หมายถึ ง โครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสวนของการกันเงินขาม
ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
(ก.บ.ศป.) ซึ่ งไม มีน้ํ า หนั กคะแนน และไมนํา มาวัดและประเมิน ผลในตัว ชี้วัดนี้ แตห นว ยงานต องเรง ดําเนิ น
โครงการ/งาน ใหแลวเสร็จ

๗
เปาหมาย (Target) : หมายถึง ระบุถึงผลลัพธสุดทาย (Outcome) ที่คาดวาจะไดจากการดําเนิน
โครงการ/งาน โดยจะระบุทั้งผลที่เปนเชิงปริมาณและผลเชิงคุณภาพ มีการระบุสิ่งที่ตองการทําไดชัดเจนและ
ระบุ เวลาที่ ต องการจะบรรลุ ระดั บหรื อมาตรฐานของผลการปฏิ บั ติ งานที่ กํ าหนดขึ้ น เพื่ อใช เปรี ยบเที ยบหรื อ
วัดความกาวหนาของการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator – KPI) : ใหระบุชื่อตัวชี้วัดที่ชัดเจนสะทอน
ใหเห็นถึงผลสําเร็จที่แทจริงในการดําเนินโครงการ/งาน สามารถติดตามวัดผลการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรม
และเปนที่เขาใจรวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ
รายละเอียดตัวชี้วัด : ประกอบดวย รายละเอียดคําอธิบายตัวชี้วัด คาน้ําหนักคะแนน คาเปาหมายและ
เกณฑการใหคะแนน สูตรในการคํานวณ หนวยวัด ความถี่ในการในการจัดเก็บขอมูล แหลงตรวจสอบขอมูล/แหลงอางอิงขอมูล
หลั กเกณฑ และแนวทางการจัด ทํา ขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานของสํ า นั กงาน
ศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จําแนกเปน ๔ มิติ
ประกอบดวย มิติที่ ๑ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน จํานวน ๑ ตัวชี้วัด (น้ําหนักตั้งแต 45 – 5๕ คะแนน ) มิติที่ ๒
คุณภาพการใหบริการ จํานวน ๑ ตัวชี้วัด (น้ําหนัก ๑0 คะแนน) มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน (น้ําหนัก
20 คะแนน) และมิ ติ ที่ ๔ การเรี ยนรู และพั ฒนา (น้ํ าหนั ก ๑5 คะแนน) รวมทั้งสิ้ นจํ านวน 8 ตัวชี้วัด น้ําหนักรวม
๑๐๐ คะแนน

3. การกําหนดคาน้ําหนัก
การกําหนดคาน้ําหนัก “หนวยงานควรกําหนดตามความสําคัญของภารกิจ ไมใชแนวโนม
ความสําเร็จของภารกิจที่แตละหนวยงานดําเนินการ” ในการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การกําหนดคาน้ําหนักทั้ง 4 มิติ จํานวน 8 ตัวชี้วัด เปนดังนี้
๑) มิ ติ ที่ ๑ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิบัติงาน จํ านวน 1 ตั วชี้ วั ด คื อ ระดั บความสํ าเร็ จในการบรรลุ
เปาหมายผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การกําหนดคาน้ําหนักในมิตินี้
ตั้งแตร อยละ 45 – 5๕ โดยหน วยงานสามารถเกลี่ ยน้ําหนั กไดภายใตโครงการ/งานตามความสําคั ญของภารกิจของ
หนวยงาน ครอบคลุมโครงการ/งาน ตางๆ ดังนี้
- โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําป
- งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
- งานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง
- งานริเริ่มใหมของหนวยงาน (ถามี)
กรณี ที่ห น ว ยงานเสนอภารกิจ ในตัว ชี้วั ดที่ ๑ ไมส อดคลองกับ ค าน้ํ าหนั กเต็ มร อยละ ๕๕
ใหหนวยงานเสนอภารกิจตัวชี้วัดที่ ๖ “ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง หรือพัฒนางานของหนวยงาน” เพิ่มขึ้น
และน้ําหนักคะแนนจะแปรผันตามภารกิจที่หนวยงานเสนอเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ สํ าหรั บ โครงการ/งาน ที่ ได รั บอนุ มั ติ ให กั นเงิ นข ามป งบประมาณ พ.ศ. 2564
ไม มี น้ํ าหนั กคะแนน และไม นํ ามาวั ดและประเมิ น ผลในตั วชี้ วั ดนี้ แต หน วยงานต องเร งดํ าเนิ นโครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในสวนของการกันเงินขามปงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหแลวเสร็จ

๘
๒) มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ จํานวน 1 ตัวชี้วัด กําหนดคาน้ําหนักในมิตินี้เทากับรอยละ 10
ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
3) มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดั บความสํ าเร็จของการเพิ่ มประสิทธิ ภาพการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 กําหนดคาน้ําหนักเทากับรอยละ 7
หมายเหตุ กรณีที่หนวยงานไมมีโครงการ/งาน ที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประกาศหลั กเกณฑ และแนวทางการจั ดทํา ขอตกลงการปฏิบั ติงานฯ ใหห น ว ยงานวั ดและ
ประเมิ นผลในตัว ชี้วั ด “รอยละความสําเร็จ ของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบั ติงาน และงานตามนโยบายของ
ผูบ ริ ห ารศาลปกครองและสํา นั กงานศาลปกครอง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดําเนิน การแลว เสร็จ ”
ทั้งนี้ กรณีตัวชี้วัดโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานฯ และ/หรืองานตามนโยบายฯ ในตัวชี้วัดที่ 1 มีความซ้ําซอน
กับตัวชี้วัดนี้ จะไมนํามาวัดและประเมินในตัวชี้วัดที่ ๓.๙
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสําเร็จของการใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงาน กําหนดคาน้ําหนัก
เทากับรอยละ 7
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานศาลปกครอง
กําหนดคาน้ําหนักเทากับรอยละ ๖
4) มิติที่ 4 การเรียนรูและพัฒนา จํานวน 3 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จในการปรับปรุง หรือพัฒนางานของหนวยงาน กําหนดคาน้ําหนัก
เทากับรอยละ ๕ – 15
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7 ร อยละของบุ คลากรในหน ว ยงานที่ พั ฒ นาตนเองตามแผนพั ฒ นารายบุ คคล
กําหนดคาน้ําหนักเทากับรอยละ 5
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น
(TRUST) และองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน กําหนดคาน้ําหนักเทากับรอยละ 5
ทั้ ง นี้ การคั ด เลื อกภารกิ จ โครงการ/งาน ในแต ล ะมิ ติ การกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ค า น้ํ า หนั ก
ในภาพรวมทั้ ง 4 มิ ติ รวม 8 ตั วชี้ วั ด ของหน วยงาน สํา นัก บริหารยุทธศาสตรจ ะไดนํา เสนอตอ ผูบริหาร
สํานักงานศาลปกครองเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

๙
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน (Performance Base)
ประเด็นการประเมิ นผล ผลสําเร็ จของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบั ติงานและแผนการใชจายเงิ น ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใตแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานศาลปกครองระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕))
โครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินขามปงบประมาณ งานตามนโยบายของผูบ ริห ารศาลปกครองและสํานักงาน
ศาลปกครอง งานประจํ าสํ าคั ญที่ ขับเคลื่ อนแผนแม บทศาลปกครอง และงานริ เริ่มใหม ของหน วยงาน (ถามี) บรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
คําอธิบาย
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ครอบคลุมโครงการและงานตางๆ ดังนี้
1.1 โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําป หมายถึง โครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ ายเงิ น ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ได รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการ ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายที่ชัดเจน
1.2 งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง หมายถึง งานที่หนวยงาน
ไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากผูบริหารศาลปกครองและผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
(ก.บ.ศป.) คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.)
รวมถึ งงานที่ หน วยงานได รั บมอบหมายเพิ่ มเติ มจากการตรวจราชการจากผู บริ หารศาลปกครองและสํ านั กงาน
ศาลปกครอง โดยใหหนวยงานกําหนดแผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และคาเปาหมายใหชัดเจน ใหบรรลุผลสําเร็จ
เปนไปตามขอสั่งการของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
1.3 งานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง หมายถึง งานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการ (Functional Base) ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนงานที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และ
สงผลตอความสําเร็จโดยตรงตอแผนแมบทศาลปกครอง
1.4 งานริเริ่มใหมของหนวยงาน (ถามี): งานริเริ่มอื่นๆ ที่ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
ภารกิจของสํานักงานศาลปกครอง รวมทั้งขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
และแผนแมบทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕))
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
สํ าหรั บ โครงการ/งาน ที่ ได รั บอนุ มั ติ ให กั นเงิ นข ามป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม มี น้ํ าหนั กคะแนน
และไมนํามาวัดและประเมินผลในตัวชี้วัดนี้ แตหนวยงานตองเรงดําเนินโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจ ายเงิ นประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส วนของการกั นเงิ นข ามป งบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหแลวเสร็จ

๑๐
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
1. มุงเนนใหเกิดการขับเคลื่อนและผลักดันใหหนวยงานดําเนินโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งเปนการถายระดับจากแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนแมบทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ในวาระแรก ระยะ ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)) ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด โดยทุกหนวยงานมีสวนรวมในการขับเคลื่อนความสําเร็จ
ขององคกรรวมกัน
2. เพื่อประโยชนในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและประเมินผลงานตามนโยบาย
จากผูบริหารศาลปกครองและผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) คณะกรรมการ
ตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) และคณะกรรมการขาราชการฝายศาลปกครอง (ก.ขป.) รวมถึงงานที่หนวยงานไดรับมอบหมาย
เพิ่ มเติ มจากการตรวจราชการจากผูบริหารศาลปกครองและสํ านั กงานศาลปกครองอยางเปนระบบ บรรลุ ความสํ าเร็ จ
ตามเป าหมายที่กําหนดไว เป นไปตามขอสั่ งการของผูบริ หารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง รวมถึงติ ดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินขามปงบประมาณพ.ศ. 2564
3. เนื่องจากหนวยงานมีงานประจําที่เปนงานตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานตามโครงสรางการแบงสวน
ราชการ ซึ่งมีลักษณะเปนกระบวนงานที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และสงผลตอความสําเร็จโดยตรงตอแผนแมบทศาลปกครอง
ดังนั้น จึงควรใหหนวยงานนํางานดังกลาวมาจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงาน โดยมีการพิจารณารายละเอียด
พื้ นฐานของงาน เป าหมาย ตั วชี้ วั ด ค าเป าหมาย และเกณฑ การใหคะแนนที่ ชั ดเจนและมี มาตรฐาน เพื่ อประโยชน
ในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
4. นอกเหนือจากผลการดําเนินงานตาม โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน
งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง และงานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบท
ศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 อาจมีบางหนวยงานที่ตองริเริ่มงานใหมเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนภารกิจของสํานักงานศาลปกครอง รวมทั้งขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครองระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
และแผนแมบทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด

๑๑
ตัวอยางตารางสําหรับคํานวณคะแนนตัวชี้วัดที่ ๑ :
ตัวชี้วัดโครงการ/งาน๒
ตัวชี้วัด เกณฑการใหคะแนน
โครงการ/งาน๑
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
1. โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน
โครงการที่ ๑

โครงการที่ ๒
โครงการที่ ๓

๑) …
๒) …
๓) ...
๑) ...
๑) ...

๕
5

งานที่ ๔
งานที่ ๕
งานที่ ๖

๑) ...
๑) ...
๑) ...

๔

งานที่ 7
งานที่ 8

๑)
1)

๔
๔

-

-

๔
๓

๕

2. งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง

3. งานประจําสําคัญทีข่ ับเคลือ่ นแผนแมบทศาลปกครอง
4. งานริเริ่มใหมของหนวยงาน (ถามี)
น้ําหนักคะแนนเต็ม
คะแนนเต็มถวงน้ําหนัก๖

๕
๕

น้ําหนัก
คะแนน๓

คะแนน
ที่ได๔

คะแนนที่ได
ถวงน้ําหนัก๕

๔
๒
๒
๗
๗

๕
๕
๔
๕
๓

๒๐
๑๐
8
๓๕
๒๑

๖
๗
๗

๕
๕
๔

๓๐
๓๕
๒8

๗
๖

๔
๔

๒๘
๒๔

0

0

0

55
275

44

๒39
๔.35

สูตรคํานวณ
= ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักงานตามภารกิจของหนวยงาน x คะแนนสูงสุดของเกณฑการใหคะแนน
ผลรวมน้ําหนักคะแนน
= 239 x 5/ 275 = 4.35

โดยที่:

๑

๒
๓
๔
๕
๖

ระบุชื่อโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานประจําที่สาํ คัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง
และงานอื่นๆ (ถามี) ของหนวยงานที่นํามาประเมินผลทุกโครงการ/งาน (ในสวนของโครงการ/งาน ที่ไดรับอนุมตั ิ
ใหกันเงินขามปงบประมาณพ.ศ. 2564 ไมมีนา้ํ หนักคะแนน และไมนํามาวัดและประเมินผลในตัวชี้วัดนี้)
ระบุตัวชี้วัดของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานตามนโยบายของ
ผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานประจําที่สําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบท ศาลปกครอง และงานอื่นๆ (ถามี)
ระบุน้ําหนักความสําคัญที่ใหกับโครงการ/งาน โดยมีผลรวมน้ําหนักคะแนนทั้งหมด เทากับ 55 คะแนน
คะแนนที่ได ประเมินจากผลสําเร็จตามเปาหมายของตัวชี้วัดตามเกณฑการใหคะแนนในระดับ ๑ – ๕ คะแนน
ที่กําหนดของแตละโครงการ/งาน
คะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวชีว้ ัดของโครงการ/งาน คํานวณโดย นํา “คะแนนที่ได”คูณดวย “น้ําหนักคะแนน”
รวมคะแนนถวงน้ําหนักของแตละตัวชี้วัดทุกโครงการ/งาน นําไปใชในการคํานวณเพื่อเทียบกับเกณฑ
การใหคะแนนที่กําหนด คํานวณโดย นํา “ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนัก” คูณดวย ๕ หารดวย “ผลรวมน้ําหนักคะแนน”
แลวนําไปเทียบกับเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด

๑๒
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายผลการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบดวย ผลรวมของคะแนนถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายของโครงการ/งาน ตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําป งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
งานประจําสําคัญที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง และงานริเริ่มใหม (ถามี)
ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
ผลรวมของคะแนนถ วงน้ํา หนั กในการบรรลุ เป าหมายของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิ บัติ งานและ
๑
๒
๓
๔
๕

แผนการใชจายเงิน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานประจําสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง และงานริเริ่มใหม (ถามี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เทากับ ๑
ผลรวมของคะแนนถ วงน้ํา หนั กในการบรรลุ เป าหมายของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิ บัติ งานและ
แผนการใชจายเงิน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง และงานประจําสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง และงานริเริ่มใหม (ถามี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เทากับ ๒
ผลรวมของคะแนนถ วงน้ํา หนั กในการบรรลุ เป าหมายของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิ บัติ งานและ
แผนการใชจายเงิน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานประจําสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง และงานริเริ่มใหม (ถามี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เทากับ ๓
ผลรวมของคะแนนถ วงน้ํา หนั กในการบรรลุ เป าหมายของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิ บัติ งานและ
แผนการใชจายเงิน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานประจําสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง และงานริเริ่มใหม (ถามี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เทากับ ๔
ผลรวมของคะแนนถ วงน้ํา หนั กในการบรรลุ เป าหมายของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิ บัติ งานและ
แผนการใชจายเงิน งานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง งานประจําสําคัญ
ที่ขับเคลื่อนแผนแมบทศาลปกครอง และงานริเริ่มใหม (ถามี) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เทากับ ๕

๑๓

มิติที่ ๒ คุณภาพการใหบริการ
ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ
น้ําหนัก

รอยละ ๑๐

เปาหมาย

รอยละ ๘๐

ประเด็ นการประเมิ นผล การปรั บปรุ งและพั ฒนาคุ ณภาพการให บริ การของหน วยงาน โดยการประเมิ น จาก
ผูรับบริการทั้งภายนอกและภายในองคกร เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการทํางาน และยกระดับคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงานสูความเปนเลิศอยางตอเนื่องและยั่งยืน
คําอธิบาย ๑) ผูรับบริการ หมายถึง ผูรับบริการจากภายนอกองคกร ไดแก ประชาชน เจาหนาที่ของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาขอรับบริการจากหนวยงานในสํานักงานศาลปกครอง หรือผูรับบริการภายในองคกร
ที่เปนบุคลากรภายนอกสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย ไดแก ตุลาการศาลปกครอง บุคลากรที่ไมใชเจาหนาที่
ของสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย ซึ่งเปนผูใหบริการ
ประเด็นการสํารวจ ประกอบดวย ความพึงพอใจตอการใหบริการในดานตางๆ จําแนกเปน
๑. ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ โดยมีตัวอยางประเด็นในการสอบถาม เชน ระยะเวลา
ในการรับบริการ มีความรวดเร็ว เหมาะสม ความชัดเจนของขั้นตอนการใหบริการ มีความสะดวก เปนระบบ
และประกาศแจงขั้นตอนชัดเจน ความเสมอภาค มีการใหบริการ ตามลําดับขั้นตอนกอน-หลัง กระบวนการมีความโปรงใส
และตรวจสอบได ความเหมาะสมของเอกสาร/หลักฐานที่ตองยื่นขอรับบริการ
๒. ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ โดยมีตัวอยางประเด็นในการสอบถาม เชน ๑) ความสุภาพ ความพรอม
และความเต็มใจในการใหบริการ ๒) ความรูความเชี่ยวชาญในการชี้แจง ใหคําปรึกษาและการใหบริการ ๓) ความซื่อสัตย
สุจริตและเปนธรรมในการปฏิบัติหนาที่ ๔) ความเหมาะสมของบุคลิกภาพและการแตงกาย
๓. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยมีตัวอยางประเด็นในการสอบถาม เชน ๑) ความพรอมดานเทคโนโลยี
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการใหบริการ (เพียงพอและทันสมัย) ๒) ความเพียงพอดานสิ่งอํานวยความสะดวก
เชน ที่นั่งคอย ที่จอดรถ หองน้ํา เปนตน ๓) ความสะอาดของสถานที่ใหบริการ ๔) ความหลากหลายของรูปแบบ
การใหบริการ เชน เว็บไซต โทรศัพท ไลน เฟสบุค เปนตน ๕) ความชัดเจนและนาสนใจของปาย/แผนพับ/คูมือตางๆ
๔. ดานคุณภาพการใหบริการ/ ผลของบริการที่ไดรับ โดยมีตัวอยางประเด็นในการสอบถาม เชน
ตรงกับความตองการ ถูกตอง นาเชื่อถือ ระยะเวลาที่แลวเสร็จเปนไปตามที่คาดหวัง และมีความสมเหตุสมผล
ความคุมคา คุมประโยชนของบริการและสามารถนําไปใชประโยชนได
๒) ระดับของความพึงพอใจแบงออกเปน ๕ ระดับ คือ นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
ทั้งนี้ จะถือวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย เมื่อผูรับบริการ
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากขึ้นไป
๓) พิจารณาคัดเลือกงานบริการ
๓.๑ เปนงานบริการหลัก/ ภารกิจหลักที่สําคัญและสงผลตอความสําเร็จโดยตรงตอแผนแมบท
ศาลปกครอง

๑๔
๓.๒ หากงานบริการเปนการดําเนินการรวมกันมากกวา ๑ หนวยงาน หนวยงานสามารถคัดเลือกภารกิจ
งานบริการดังกลาว โดยวัดและประเมินผลรวมกันได
๓.๓ งานบริการที่หนวยงานจะดําเนินการสํารวจ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสํานักงาน
ศาลปกครองเรียบรอยแลว โดยมีสํานักบริหารยุทธศาสตร เปนผูรับผิดชอบพิจารณากลั่นกรองการคัดเลือกงาน
บริการรวมกับหนวยงาน ขอคําถามในการสํารวจ การจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลขอมูล นําเสนอผูบริหาร
สํานักงานศาลปกครองพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
สูตรคํานวณ

จํานวนผูรับบริการมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป X ๑๐๐
จํานวนผูรับบริการที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

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

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

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

๑๕

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ ๓

ระดับความสําเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น้ําหนักรวม

รอยละ ๗

ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหนวยงานมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด สงผลใหการบริหารงบประมาณในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจขององคกรใหบรรลุประสิทธิผลและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร
การประเมินผลตัวชี้วัดนี้ มีประเด็นการประเมินที่เกี่ยวของกับการดําเนินการรวมกันของ
หนวยงานในสังกัดของสํานักงานศาลปกครองทั้งในสวนกลางและสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค เพื่อเปาหมาย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สงผลใหหนวยงานมีจํานวน
ตัวชี้วัดยอยที่มีน้ําหนักคะแนนแตกตางกัน โดยแบงหนวยงานที่เกี่ยวของออกเปน 4 กลุม ดังนี้

หนวยงาน : หนวยงานในสวนกลาง
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของหนวยงาน

น้ําหนัก
คะแนน
7

รายละเอียด
ตัวชี้วัดหนา

น้ําหนัก
คะแนน
3
3
1

รายละเอียด
ตัวชี้วัดหนา

น้ําหนัก
คะแนน
5
2

รายละเอียด
ตัวชี้วัดหนา

น้ําหนัก
คะแนน
2
5

รายละเอียด
ตัวชี้วัดหนา

16

หนวยงาน : สํานักบริหารทรัพยสิน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
ตัวชี้วัดที่ 3.4 รอยละของการขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนด

18
20
21

หนวยงาน : สํานักบริหารการเงินและตนทุน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.5 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.6 รอยละของการตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนด

22
24

หนวยงาน : สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.7 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของหนวยงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.8 รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง

25
27

๑๖
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหนวยงาน (เฉพาะหนวยงานในสวนกลาง)
น้ําหนัก

รอยละ ๗

คาเปาหมาย

๗ คะแนน

ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหน วยงานมีการวางแผนการจั ดซื้อจั ดจางและการบริ หารพั สดุอยางเปน ระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ส งผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คําอธิบาย : ๑. ความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง หนวยงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจํ าป พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ ไ ด รั บ อนุ มัติให ดํา เนิน การทั้ง ในสว นของแผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงานประจํา พรอมจัดสงเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดําเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หนวยงานตองดําเนินการ ประกอบดวย
๓.๑ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อร างขอบเขตงานและรายละเอี ย ดของการจั ด ซื้ อจั ด จ าง (TOR) โดยหน ว ยงานพิ จ ารณา
โครงการ/งานที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งในสวนของแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป และแผนงานประจํา เสนอผูอํานวยการสํานักงานศาล สํานัก และวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
และจั ดส งให กับสํ านั กบริ หารทรั พย สิ น ภายใน ๓๐ วั น นั บจากได รั บการแจ ง ผลการอนุ มัติ โ ครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิ บัติงานและแผนการใช จา ยเงิน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไดรั บความเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓.๒ แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ... แผนการจัดซื้อจัดจางประจําปใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจาง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประกอบดวย
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง เชน ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

๑๗
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คุณสมบัติของผูรับจาง สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง เงื่อนไขการจาง เปนตน
๒) รายชื่อคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง (แลวแตกรณี)
๔. เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไมใชเปนขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจํา ที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม
หลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ ๓.๙
เกณฑการใหคะแนน : (เฉพาะหนวยงานในสวนกลาง) แบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เสนอผูอํานวยการสํานักศาล สํานัก และวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน
- งาน/โครงการที่ไดรับอนุมตั ิดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและ
รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เสนอผูอํานวยการสํานัก และวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ
และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน ภายระยะเวลาที่กําหนด
(ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.)
- เฉลี่ยรอยละ ๖๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๗๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๙๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน

คะแนน
๒

๑
๒
๓
๔
๕

เอกสารหลักฐาน
- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผูอํานวยการ
สํานักงานศาล สํานัก และวิทยาลัย
ใหความเห็นชอบ และจัดสงให
กับสํานักบริหารทรัพยสิน
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรางขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้
จัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผูอํานวยการสํานัก
และวิทยาลัย ใหความเห็นชอบ
และจัดสงใหกับสํานักบริหาร
ทรัพยสิน

การจัดเก็บขอมูล ๑. แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือร างขอบเขตงานและรายละเอีย ดของการจัด ซื้ อจั ดจ า ง (TOR) ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผูอํานวยการสํานัก และวิทยาลัย
๒. บันทึกการจัดสงแผนการจัดซือ้ จัดจางฯ ใหสํานักบริหารทรัพยสิน
๓. สํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ย สิ น จั ด ทํ า ทะเบี ย นการรั บ - ส ง การจั ด ส ง แผนการจั ดซื้ อจั ดจ าง เอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อ
จัดจาง (TOR) ที่ไ ดรับจากหนวยงาน รวมถึงการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปนเอกสาร
ในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

๑๘
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสํานักงานศาลปกครอง (เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน)
น้ําหนัก

รอยละ ๓

คาเปาหมาย

๓ คะแนน

ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหน วยงานมีการวางแผนการจั ดซื้อจั ดจางและการบริ หารพั สดุอยางเปน ระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ส งผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คําอธิบาย : ๑. ความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง กลุมงานภายในสํานักบริหารทรัพยสิน
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทั้งในสวนของแผนงาน/
โครงการตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนงานประจํ า พร อ มจั ด ส ง เอกสารรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อร า งขอบเขตงานและรายละเอีย ดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ตามระยะเวลาที่กําหนด
และสํา นักบริ หารทรัพยสิ นจั ดทํ าแผนการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมของสํานักงานศาลปกครอง เสนอผูบริหาร
สํานักงานศาลปกครองใหความเห็นชอบ ไดแก
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดําเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หนวยงานตองดําเนินการ ประกอบดวย
๓.๑ กลุมงานภายในสํานักบริหารทรัพยสินจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕
และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อ
จัดจาง (TOR) โดยกลุมงานพิจารณาโครงการ/งานที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ทั้งในสวนของแผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจําปและแผนงานประจํา เสนอผูอํานวยการสํานัก
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับกลุมจัดซื้อจัดจาง สํานักบริหารทรัพยสิน ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับการแจง
ผลการอนุมัติโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓.๒ แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ... แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจาง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประกอบดวย

๑๙
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง เชน ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คุณสมบัติของผูรับจาง สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง เงื่อนไขการจาง เปนตน
๒) รายชื่อคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง (แลวแตกรณี)
๔. สํานักบริหารทรัพยสิน จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมของสํานักงานศาลปกครอง เสนอ
ผูบริหารสํานักงานศาลปกครองใหความเห็นชอบ ไดแก งาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจา ยเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม
(ถามี)
๕. เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไมใชเปนขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจํา ที่ไดรับอนุมัติ
เพิ่มเติม หลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ ๓.๙
เกณฑการใหคะแนน : (เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน) แบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผูอํานวยการสํานัก ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
กลุมจัดซื้อจัดจาง สํานักบริหารทรัพยสิน ภายระยะเวลาที่กําหนด
(ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.)
- เฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๙๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมของสํานักงาน
ศาลปกครอง เสนอผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง
ใหความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
- งาน/โครงการที่ไดรับอนุมัติดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจา ยเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม (ถามี)

คะแนน

๐.๕
๑
๑.๕
๑.๕

เอกสารหลักฐาน
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัด
จาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผูอํานวยการสํานัก
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
กลุมจัดซื้อจัดจาง สํานักบริหาร
ทรัพยสิน
- แผนการจัดซือ้ จัดจางในภาพรวม
ของสํานักงานศาลปกครอง
เสนอผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง
ใหความเห็นชอบ

๒๐
ตัวชี้วัดที่ 3.3

รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
(เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน)

น้ําหนัก

รอยละ ๓

คาเปาหมาย

รอยละ ๑๐๐

สูตรคํานวณ

จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง x ๑๐๐
จํานวนรายการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด

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

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

เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน โดยไมใชเปน
ขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึงรายการจัดซื้อ
จัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจํา ที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติมหลังจาก
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ ๓.๙
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล

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

๒๑
ตัวชี้วัดที่ ๓.4 รอยละของการขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนด (เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน)
น้ําหนัก
รอยละ ๑
คาเปาหมาย

รอยละ ๘๐

คําอธิบาย

เมื่อสํานักบริหารการเงินและตนทุนตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางและจัดทํารายละเอียด
เอกสารสงคืนแกไขใหสํานักบริหารทรัพยสินดําเนินการแกไขเอกสาร ใหสํานักบริหารทรัพยสิน
ดําเนินการใหเปน ไปตามกรอบระยะเวลาในการปฏิบั ติงาน ดังนี้
๑. การแกไขเอกสารภายในสํ านักบริหารทรัพย สิน ภายใน ๓ วั นทําการ นับจากไดรับแจ ง
รายละเอียดเอกสารที่สงคืนแกไขจากสํานักบริหารการเงินและตนทุน
๒. การแกไขเอกสารภายนอกสํานักบริหารทรัพยสิน ภายใน ๕ วันทําการ นับจากไดรับแจง
รายละเอียดเอกสารที่สงคืนแกไขจากสํานักบริหารการเงินและตนทุน

สูตรคํานวณ

จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่แกไขแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด x ๑๐๐
จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับแจงใหแกไขทั้งหมดจาก สบต.

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

รอยละ ๗๐
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๐

เกณฑการใหคะแนน

เงื่อนไข : กรณีเนื่องจากปจจัยภายนอก ที่ไมใชเหตุมาจากความบกพรองของหนวยงาน ไมตองนํามาคิดคํานวณ
เชน อยูระหวางการวินิจฉัย เปนตน
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล

ทะเบียนคุมเอกสารสงคืนแกไขของสํานักบริหารทรัพยสิน และจัดสงใหสํานักบริหารยุทธศาสตร
เพื่อเปนเอกสารในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

๒๒
ตัวชี้วัดที่ 3.5

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหนวยงาน (เฉพาะสํานักบริหารการเงินและตนทุน)

น้ําหนัก

รอยละ ๕

คาเปาหมาย

๕ คะแนน

ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหน วยงานมีการวางแผนการจั ดซื้อจั ดจางและการบริ หารพั สดุอยางเปน ระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ส งผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คําอธิบาย : ๑. ความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง หนวยงานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทั้งในสวนของแผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงานประจํา พรอมจัดสงเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดําเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หนวยงานตองดําเนินการ ประกอบดวย
๓.๑ จั ดทํ า แผนการจั ดซื้ อจัดจา ง ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทํารายละเอีย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ (Specification) หรื อ ร า งขอบเขตงานและรายละเอี ย ดของการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง (TOR)
โดยหนวยงานพิจารณาโครงการ/งานที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งในสวนของ
แผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจําปและแผนงานประจํา เสนอผูอํานวยการสํานัก ใหความเห็นชอบ และ
จั ด ส ง ให กั บ สํ า นั ก บริ ห ารทรั พ ย สิ น ภายใน ๓๐ วั น นั บ จากได รั บ การแจ ง ผลการอนุ มั ติ โ ครงการ/งาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓.๒ แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ... แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจาง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประกอบดวย
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง เชน ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

๒๓
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คุณสมบัติของผูรับจาง สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง เงื่อนไขการจาง เปนตน
๒) รายชื่อคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง (แลวแตกรณี)
๔. เงื่อนไข : ๑. ไมนับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไมใชเปนขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจางที่มีการอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจํา ที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม
หลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ ๓.๙
เกณฑการใหคะแนน : (เฉพาะสํานักบริหารการเงินและตนทุน) แบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

เอกสารหลักฐาน

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอ
ผูอํานวยการสํานักใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน
- งาน/โครงการที่ไดรับอนุมตั ิดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิงาน
และแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.
จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและ
รายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เสนอผูอํานวยการสํานัก และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน ภาย
ระยะเวลาที่กําหนด
(ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ จาก สบย.)
- เฉลี่ยรอยละ ๖๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๗๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๘๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๙๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด
- เฉลี่ยรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางทั้งหมด

๒

- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผูอํานวยการ
สํานักใหความเห็นชอบ และจัดสงให
กับสํานักบริหารทรัพยสิน

๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรางขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้
จัดจาง (TOR) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผูอํานวยการสํานัก
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
สํานักบริหารทรัพยสิน

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล ๑. แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอผูอํานวยการสํานัก
๒. บันทึกการจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจางฯ ใหสํานักบริหารทรัพยสิน
๓. สํานักบริหารทรัพยสินจัดทําทะเบียนการรับ - สง การจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจาง เอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง (TOR) ที่ไดรับจากหนวยงาน รวมถึงการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจาง เพื่อเปน
เอกสารในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

๒๔
ตัวชี้วัดที่ 3.6

รอยละของการตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนด
(เฉพาะสํานักบริหารการเงินและตนทุน)

น้ําหนัก
คาเปาหมาย

รอยละ ๒
รอยละ ๑๐๐

คําอธิบาย

สูตรคํานวณ

การตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางของสํานักบริหารการเงินและตนทุนภายในระยะเวลา
ที่กําหนด นับจากไดรับเอกสารจากสํานักบริหารทรัพยสิน ใหเป นไปตามกรอบระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) การตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจาง กรณีไมซับซอนยุงยาก ภายใน ๒ วันทําการ
นับจากไดรับเอกสารครบถวน ถูกตอง จากสํานักบริหารทรัพยสิน
๒) การตรวจสอบเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจาง กรณีซับซอนยุงยาก ภายใน ๑๐ วันทําการ
นับจากไดรับเอกสารครบถวน ถูกตอง จากสํานักบริหารทรัพยสิน
จํานวนเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางที่ตรวจสอบแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด x ๑๐๐
จํานวนเอกสารขอเบิกคาจัดซื้อจัดจางที่ตองตรวจสอบทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

เกณฑการใหคะแนน

รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๐
รอยละ ๙๕
รอยละ ๑๐๐

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล

เปนรายเดือน

การจัดเก็บขอมูล

สํานักบริหารการเงินและตนทุน

๒๕
ตัวชี้วัดที่ 3.7

ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของหนวยงาน (เฉพาะสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค)

น้ําหนัก

รอยละ ๒

คาเปาหมาย

๒ คะแนน

ประเด็นการประเมินผล เพื่อใหหน วยงานมีการวางแผนการจั ดซื้อจั ดจางและการบริ หารพั สดุอยางเปน ระบบ
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ส งผลใหการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังในภาพรวมเปนไปอยางถูกตอง
ครบถวน เพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหมีความคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คําอธิบาย : ๑. ความสําเร็จของการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง หนวยงานดําเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจางประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทั้งในสวนของแผนงาน/โครงการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนงานประจํา ตั้งแตกระบวนการจัด ทําแผนการจัดซื้อจัดจ าง การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) จนถึงกระบวนการลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจางตามแผนการจัดซื้อจัดจางที่หนวยงานกําหนด ไดแก
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดําเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจาง หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ จาง เชา แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หนวยงานตองดําเนินการ ประกอบดวย
๓.๑ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อร า งขอบเขตงานและรายละเอีย ดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) ทั้ งในส ว นของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจํา ตอผูอํานวยการสํานักงานศาล ใหความเห็นชอบ และจัดสง
ให กับสํ านั กบริ หารทรั พย สิ น ภายใน ๓๐ วั น นั บจากได รั บการแจ งผลการอนุ มั ติ โครงการ/งาน ตามแผนการ
ปฏิ บัติงานประจํ าป และแผนการใช จ ายเงิ นประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได รั บความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ใหดําเนินการจากสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓.๒ แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๑๑ ... แผนการจัดซื้อจัดจางประจําป ใหประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจาง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจางที่ไดรับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดวาจะจัดซื้อจัดจาง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจาง (TOR) ประกอบดวย
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง เชน ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

๒๖
ระยะเวลาที่ดําเนินการ คุณสมบัติของผูรับจาง สิ่งที่ผูวาจางตองการใหดําเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบดวยขั้นตอนอะไรบาง เงื่อนไขการจาง เปนตน
๒) รายชื่อคณะกรรมการตางๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจาง (แลวแตกรณี)
๔. รายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง หมายถึง จํานวนรายการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ มี ก ารลงนามสั ญ ญาตามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งที่ ห น ว ยงานกํ า หนด ประจํ า ป พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
เกณฑการใหคะแนน : (เฉพาะสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค) แบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทํา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) เสนอผูอํานวยการสํานักงานศาล
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับสํานักบริหารทรัพยสิน ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
- งาน/โครงการทีไ่ ดรับอนุมตั ดิ ําเนินการตามแผนการปฏิบตั ิงานและแผนงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใน ๓๐ วัน นับจากไดรับแจงผลฯ
จาก สบย.

คะแนน
๒

เอกสารหลักฐาน
- แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification)
หรือรางขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจาง (TOR)
เสนอผูอํานวยการสํานักงานศาล
ใหความเห็นชอบ และจัดสงใหกับ
สํานักบริหารทรัพยสิน

๒๗
ตัวชี้วัดที่ 3.8

รอยละของจํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
(เฉพาะสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค)

น้ําหนัก

รอยละ ๕

คาเปาหมาย

รอยละ ๑๐๐

สูตรคํานวณ

จํานวนรายการจัดซื้อจัดจางที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจาง x ๑๐๐
จํานวนรายการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งหมด

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

คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เอกสารหลักฐาน
- เอกสารสัญญาจางที่มี
การลงนาม

เงื่อนไข : ๑. ไม นับรวมกิจกรรมการจั ดซื้ อจั ดจางที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน โดยไมใชเปน
ขอบกพรองของหนวยงาน และไดรับอนุมัติจากเลขาธิการสํานักงานศาลปกครองแลวเทานั้น รวมถึงรายการจัดซื้อจัดจางที่มี
การอุทธรณ
๒. ไมนับรวมโครงการ/งานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนงานประจําที่ไดรับอนุมัติเพิ่มเติม หลังจาก
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕
ทั้งนี้ กรณีหนวยงานไมมีตัวชี้วัดนี้ ใหวัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ ๓.๙
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล เปนรายเดือน
การจัดเก็บขอมูล ๑. แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) หรือรางขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR)
เสนอผูอํานวยการสํานักศาล ที่ไดรับความเห็นชอบ
๒. บันทึกการจัดสงแผนการจัดซื้อจัดจางฯ ใหสํานักบริหารทรัพยสิน
๓. เอกสารสัญญาจางที่มีการลงนาม
๔. สํานักงานศาลปกครองในภูมิภาคจัดทําทะเบียนคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ตั้งแตการจัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจาง การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือราง
ขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจาง (TOR) จนถึงกระบวนการลงนามสัญญา
จัดซื้อจัดจางภายในระยะเวลาที่กําหนดตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด : เพื่อใหหนวยงานมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจาและการบริหารพัสดุอยางเปนระบบ
เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด สงผลใหการจัดซื้อจัดจางในภาพรวมขององคกร มีความคุมคา กอใหเกิดประโยชน
สูงสุด สอดคลองกับกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๘
ตัวชี้วัดที่ ๓.๙ รอยละความสําเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําป
และ/หรื อ งานตามนโยบายของผู บ ริ ห ารศาลปกครองและสํ า นั ก งานศาลปกครอง ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด
เงื่อนไข
กรณีที่หนวยงานไมมีโครงการ/งาน ที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามประกาศหลักเกณฑและแนวทางการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานฯ ใหหนวยงานวัดและประเมินผลในตัวชี้วัด
ที่ ๓.๙ “รอยละความสําเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติงาน และงานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครอง
และสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดําเนินการแลวเสร็จ”
น้ําหนัก

ไมเกินรอยละ ๗

คาเปาหมาย รอยละ ๘๐
ประเด็ น การประเมิ น ผล ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จของหน วยงาน โดยพิ จารณาผลสําเร็ จ
ของโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินประจําป และงานตามนโยบายของผูบริหารศาลปกครอง
และสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในภาพรวมทั้งหมดของหนวยงานแลวเสร็จบรรลุเปาหมาย
ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันใหงาน/โครงการ บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบาย
โครงการ/งาน ตามแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช จ ายเงิ นประจํ าป และงานตามนโยบาย
ของผูบริ หารศาลปกครองและสํานั กงานศาลปกครอง ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่หน วยงานได รั บอนุ มัติ
ใหดําเนินการทั้งหมดในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ ๑) แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนการดําเนินงาน
สูตรคํานวณ

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผนการดําเนินงาน X ๑๐๐
จํานวนกิจกรรมภายใตโครงการ/งานฯ ทั้งหมดของหนวยงาน

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

รอยละ ๗๐
รอยละ ๗๕
รอยละ ๘๐
รอยละ ๘๕
รอยละ ๙๐

เกณฑการใหคะแนน

เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
มุงเน นให เกิ ดการขั บเคลื่ อนและผลักดันใหหนวยงานดํ าเนินโครงการ/งาน ตามแผนการปฏิบั ติ งานและ
แผนการใช จายเงินประจํ าป และ/หรืองานตามนโยบายของผูบ ริห ารศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเสร็จบรรลุเปาหมาย ตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให
งาน/โครงการ บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ

๒๙
ตัวชี้วัดที่ 4

ระดับความสําเร็จของการใชงานระบบสารสนเทศของหนวยงาน

น้ําหนักรวม

รอยละ 7 ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก
ตัวชี้วัดที่ 4.1 รอยละความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงาน

น้ําหนัก
5-7
คาเปาหมาย : ๗ คะแนน
ประเด็นการประเมินผล
1. การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
สํานักงานอัตโนมัติในอนาคต (Smart Ofﬁce) และมุงสูการเปนศาลปกครองแหงความเปนเลิศ (Court Excellence)
การปรับปรุงการดําเนินงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการดําเนินงานขององคกร
รวมทั้งชวยลดการใชกระดาษและสงผลตอการลดตนทุนคาใชจายในการปฏิบัติงานขององคกรและประเทศในระยะยาว
2. ศาลปกครองไดกําหนดนโยบายใหมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองเพื่ออํานวยความสะดวกแกตุลาการศาลปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวของ หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชน ประกอบกับ สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปจจุบัน มีความรุนแรงและขยาย
วงกวางเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองนํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติราชการของศาลปกครองเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหการดําเนินงานและการคุมครองรักษาสิทธิของคูกรณีและประชาชน ใหไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง
อยางตอเนื่องและเปนไปดวยความเรียบรอย โดยการรณรงคใหบุคลากรของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชน มีการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e - Litigation)
และระบบการพิจารณาพิพากษาคดีทางอิเล็กทรอนิกส ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคูกรณีและประชาชน ภายใตสถานการณ
ดังกลาว สํานักงานศาลปกครองไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานรณรงคใหคูกรณีใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
เพื่อกําหนดแนวทางการรณรงคใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกมีการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในสวนกลางและในภูมิภาคครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งสํานักงานศาลปกครองไดคําสั่งที่ 10 /2564 ลงวันที่ 11
มกราคม 2564 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานรณรงคใหคูกรณีใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส โดยไดจัดทํา
แนวทางการรณรงคการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง โดยมีกลุมเปาหมายสําคัญ
จําแนกเปน ๒ กลุม คือ ๑) กลุมเปาหมายภายใน ไดแก บุคลากรที่ เกี่ยวข องกับการใชงานระบบงานคดี ปกครอง
อิเล็กทรอนิ กส ประกอบดวย ผูบริหารศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ผู บริ หารสํ านั กงานศาลปกครอง พนั กงาน
คดีปกครอง เจาหนาที่ธุรการศาล และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ และ ๒) กลุมเปาหมายภายนอก ไดแก หนวยงานทางปกครอง
เจาหนาที่ของรัฐที่เปนคูกรณี (ผูถูกฟองคดี) สํานักงานอัยการสูงสุด (ผูรับมอบอํานาจหนวยงานรัฐ) ในศาลปกครอง
เจาหนาที่รัฐ ประชาชนที่เปนคูกรณีในศาลปกครอง (ผูฟองคดี) และประชาชนทั่วไป
คําอธิบาย : แนวทางการกําหนดกิจกรรมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสังกัดสํ านักงานศาลปกครองทั้งในสวนกลาง และสํ านักงานศาลปกครองในภูมิภาค ครอบคลุมระบบสารสนเทศ
ที่ดํ าเนินการทุกหน วยงาน การนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช สนับสนุ นการปฏิ บัติ งานภายในหน วยงานตามความ
เหมาะสม กิจกรรมรณรงคใหคูกรณีใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส สามารถแบงหนวยงานเปน 3 กลุม คือ

๓๐
หน วยงานกลุมที่ 1 เป นหน วยงานที่มีภ ารกิจ ตามแนวทางการรณรงค การใชงานระบบงาน
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกสของศาลปกครองและมีภารกิจเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง ประกอบดวย สํานักงาน
ศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองกลาง และสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค 14 แหง
หนวยงานกลุมที่ 2 เปนหนวยงานที่มีภารกิจตามแนวทางการรณรงคก ารใชงานระบบงาน
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง แตไมมีภารกิจเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง ประกอบดวย สํานัก
ประชาสัมพันธ สํานักวิทยาการสารสนเทศ สํานักบริหารกลาง วิทยาลัยตุลาการและขาราชการฝายศาลปกครอง
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สํานักการตางประเทศ สํานักบริหารทรัพยสิน และสํานักวิจัยและวิชาการ ทั้งนี้
ใหรวมถึงหนวยงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในภายหลังเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว ยกเวนหนวยงาน
ที่ไมมีภารกิจที่ตองดําเนินการเพิ่มเติม ตามที่คณะทํางานฯ มอบหมาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหจัดไปอยูในกลุมที่ 3
หน วยงานกลุ มที่ 3 หน ว ยงานที่ ไ ม มี ภ ารกิ จ ตามแนวทางการรณรงค การใช ง านระบบงาน
คดีปกครองอิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง ไดแก สํานักประธานศาลปกครองสูงสุด สํานักอธิบดีศาลปกครอง
กลาง สํานักบังคับคดีปกครอง สํานักกฎหมาย สํานักบริหารยุทธศาสตร สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย สํานักตรวจสอบ
ภายใน สํานักหอสมุดกฎหมายมหาชน สํานักบริหารการเงินและตนทุน ยกเวนกรณีหนวยงานไดรับมอบหมายภารกิจ
เพิ่มเติมในภายหลังเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกลาว ใหจัดไปอยูในกลุมที่ 2
แนวทางที่ใชกําหนดกิจกรรมในตัวชี้วัด ประกอบดวย 3 สวน ไดแก
1. การใชงานระบบสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
2. การใชงานระบบ e-Admincourt ของในกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
3. การรณรงคใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง
1. การใชงานระบบสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
หนวยงานกลุมที่ 1 (มีภารกิจตามแนวทางการรณรงคฯ และมีภารกิจเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง)
- สศส. สศก. สศภ. 14 แหง (เฉพาะกิจกรรมที่ 1)
หนวยงานกลุมที่ 2 (มีภารกิจตามแนวทางการรณรงคฯ แตไมมีภารกิจเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง)
- สปช. สวส. สบก. วตป. วยป. สตป. สบส. และ สวว. (กิจกรรมที่ 1 และ 2)
หนวยงานกลุมที่ 3 (ไมมีภารกิจตามแนวทางการรณรงคฯ)
- สปส. สอก. สบค. สกม. สบย. สบม. สตน. สสม. และ สบต. (กิจกรรมที่ 1 และ 2)
การใชงานระบบสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เกณฑการใหคะแนน

1. ระบบสารสนเทศที่ดําเนินการทุกหนวยงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (แบบลดใชกระดาษ) e-Saraban Version ๒
- การเสนอหนังสือ

หนวยงานกลุมที่ 1 - 2 (1 คะแนน)
หนวยงานกลุมที่ 3 (๒ คะแนน)
รอยละของจํานวนการเสนอ
ยกเว น กรณี การเสนอหนังสือลั บ /หนั งสื อขออนุ มัติ เบิกจายเงิ น และหนั งสือที่หน วยงานภายนอก หนังสือผานระบบสารบรรณ
ไมยินยอมใหสงหนังสือทางระบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งกรณีอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติในการเสนอหนังสือ อิเล็กทรอนิกสของหนวยงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
หลักฐาน : ทะเบียนคุมจํานวนหนังสือที่เสนอผูบริหารสํานักงานศาลปกครองพิจารณาในรูปเอกสารจําแนก
ตามหนวยงาน จัดเก็บขอมูลโดยกลุมชวยอํานวยการเลขาธิการ /การตรวจสอบขอมูลในระบบ

คะแนน
0
1

เกณฑการใหคะแนน
ต่ํากวารอยละ 95
รอยละ 95 ขึ้นไป

๓๑
การใชงานระบบสารสนเทศและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงาน
2. ระบบสารสนเทศที่หนวยงานสามารถเลือกมาดําเนินการเพิ่มเติม

หนวยงานกลุม ที่ 2 (มีภารกิจตามแนวทางการรณรงคฯ แตไมมีภารกิจเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง
ประกอบดวย ๘ หนวยงาน ไดแก สปช. สวส. สบก. วตป. วยป. สตป. สบส. และ สวว.) : ใหเลือก
กิจกรรมมาดําเนินการเพิ่มเติมอยางนอย 1 โปรแกรม

หนวยงานกลุมที่ 3 (ไมมีภารกิจตามแนวทางการรณรงคฯ ประกอบดวย ๙ หนวยงาน ไดแก สปส.
สอก. สบค. สกม. สบย. สบม. สตน. สสม. และ สบต. ) : ใหเลือกกิจกรรมมาดําเนินการเพิ่มเติม
อยางนอย 3 โปรแกรม
- การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน โดยใช
Microsoft 365 หรือการใชงาน Microsoft แบบออนไลน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ใหงายและสะดวกขึ้น (เฉพาะผูทไี่ ดรับสิทธิ์ใหเขาใชงาน)





๑) MS Teams การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา ออนไลน
๒) SharePoint การจัดเก็บ และแชรเอกสารขอมูลการทํางานรวมกัน
๓) Outlook การจัดระเบียบอีเมล จัดการและแชรปฏิทินเพื่อจัดเวลาการประชุม
๔) Planner เปนเครื่องมือที่ชวยในการวางแผนและติดตามงานทั้งในระดับสํานัก
และหนวยงาน
 ๕) Calendar ชวยนัดหมายการประชุม
 6) โปรแกรมอื่นๆ ภายใต Microsoft 365 (โปรดระบุ)
............................................................................................................
การจัดเก็บขอมูล : ตรวจสอบขอมูลจากรายงานผลการใชงาน Microsoft 365 จากรายงานผลการใชงาน
เฉพาะผูที่ไดรับสิทธิ์ใหเขาใชงานจากสํานักวิทยาการสารสนเทศ

เกณฑการใหคะแนน
หนวยงานกลุมที่ 2 (๒ คะแนน)
รอยละบุคลากรที่ไดรับสิทธิ์ใช
งาน Microsoft 365 ของ
หนวยงาน มีการใชงาน
อยางนอย 1 โปรแกรม
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 90
รอยละ 100

หนวยงานกลุมที่ 3 (5 คะแนน)
รอยละบุคลากรที่ไดรับสิทธิ์ใช
งาน Microsoft 365 ของ
หนวยงาน มีการใชงาน
อยางนอย 3 โปรแกรม
ระดับ
คะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 60
รอยละ 70
รอยละ 80
รอยละ 90
รอยละ 100

๓๒
2. การใชงานระบบ e-Admincourt ในกระบวนพิจารณาคดีปกครอง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
หนวยงานกลุมที่ 1 (มีภารกิจตามแนวทางการรณรงคฯ และมีภารกิจเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง)
- สํานักงานศาลปกครองสูงสุด สํานักงานศาลปกครองกลาง และสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค 14 แหง
ตัวชี้วัดที่ 4.2 รอยละบุคลากรของหนวยงานที่มีการใชงานระบบ e-Admincourt เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา
น้ําหนัก
รอยละ 2
คาเปาหมาย ระดับ 3
คําอธิบาย:
1) การใชงานระบบ e-Admincourt หมายถึง บุคลากรที่ไดรับสิทธิ์ใหใชงานระบบ e-Admincourt
และไดเขาใชงานระบบ e-Admincourt ในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนพิจารณาคดี (ไมนับรวม
ตุลาการศาลปกครอง) เชน การตรวจคําฟอง รายงานกระบวน การออกหมาย ฯลฯ โดยตองมี
การใชงานผานระบบ e-Admincourt ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง อยางนอย 1 ขั้นตอนตอ 1 คดี
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565
สูตรการคํานวณ
= (จํานวนบุคลากรที่ไดรับสิทธิ์และมีการใชงานระบบ e-Admincourt ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2564) x 100
จํานวนบุคลากรที่ไดรับสิทธิ์และมีการใชงานระบบ e-Admincourt ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เกณฑการใหคะแนน : พิจารณารอยละที่เพิ่มขึ้นของจํานวนบุคลากรที่ไดรับสิทธิ์และมีการใชงานระบบ e-Admincourt
ในขั้นตอนตางๆ ของกระบวนพิจารณาคดี เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ชวงปรับเกณฑเทากับ
+/- รอยละ ๑ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
เพิ่มขึ้นรอยละ 1
เพิ่มขึ้นรอยละ 2
เพิ่มขึ้นรอยละ 3
เพิ่มขึ้นรอยละ 4
เพิ่มขึ้นรอยละ 5

การจัดเก็บขอมูล สํานักวิทยาการสารสนเทศจัดเก็บขอมูลและรายงานผลการใชงานระบบ e-Admincourt จากบุคลากรที่ไดรับ
สิทธิ์ใหใชงานและมีการใชงาน ระบบ e-Admincourt ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เปนรายหนวยงาน

๓๓
3. การรณรงคใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง
การกําหนดกิจกรรมในสวนนี้เปนหนวยงานที่มีภารกิจตามแนวทางการรณรงคการใชงานระบบงาน
คดี ป กครองอิ เ ล็ กทรอนิ กส ของศาลปกครอง ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานศาลปกครองที่ 10 /2564 เรื่ อ งแต ง ตั้ ง
คณะทํางานรณรงคใหคูกรณีใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ไดแก
3.1 หนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง ประกอบดวย สํานักงานศาลปกครองสูงสุด
สํานักงานศาลปกครองกลาง และสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค 14 แหง
3.2 หนวยงานที่ไมมีภารกิจเกี่ยวกับการฟองคดีปกครอง ประกอบดวย สํานักประชาสัมพันธ สํานัก
วิทยาการสารสนเทศ สํานักบริหารกลาง วิทยาลัยตุลาการและขาราชการฝายศาลปกครอง วิทยาลัยการยุติธรรม
ทางปกครอง สํานักการตางประเทศ สํานักบริหารทรัพยสิน และสํานักวิจัยและวิชาการ
สํ า นั ก งานศาลปกครองได แ ต ง ตั้ ง คณะทํ า งานรณรงค ใ ห คู  ก รณี ใ ช ง านระบบงานคดี ป กครอง
อิเล็กทรอนิกส เพื่อกําหนดแนวทางการรณรงคใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกมีการใชงานระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกสเพิ่มมากขึ้น ทั้งในสวนกลางและในภูมิภาคครอบคลุมทั้งประเทศ ซึ่งมีคณะทํางานรณรงคใหคูกรณี
ใช ง านระบบงานคดี ป กครองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ได จั ด ทํ า แนวทางการรณรงค ก ารใช ง านระบบงานคดี ป กครอง
อิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง ซึ่งหนวยงานสามารถนํามาใชเปนแนวทางการกําหนดกิจกรรม ดังนี้
ภารกิจตามแนวทางการรณรงคการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง
1. กลุมเปาหมายภายใน
ประกอบดวย บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ผูบริหาร
ศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง ผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง เจาหนาที่ธุรการศาล และเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของ
กิจกรรมรณรงค
๑.1 การสรางบทเรียนการเรียนรูเ รื่องระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) ผานสื่อ e-Learning
สําหรับตุลาการศาลปกครองพนักงานคดีปกครอง เจาหนาที่ธุรการศาลและผูเ กี่ยวของ โดยกําหนดอยูในทุกหลักสูตรที่มี
การจัดฝกอบรมทุกกลุม เปาหมาย
1.๒ การจัดองคคณะนํารองใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) ในศาลปกครอง
ทั้งในสวนกลางและในภูมภิ าค
1.๓ การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (อาจกําหนดอยูใน
ประเด็นหัวขอการสัมมนาประจําปตางๆ)
1.4 การจัดบรรยายพิเศษใหความรูเกี่ยวกับสถานการณ หรือความกาวหนาของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
(e-Admincourt) ของศาลปกครองไทยและตางประเทศ
1.5 จัดทําคอลัมนประจํามุมระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) ใน ACT News
1.6 จัดทําคลิปวีดิทัศนจากผูใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) จริง (บุคลากรภายใน)
และเชิญชวนใชงานระบบฯ เผยแพรผานชองทาง Line กลุม
1.7 จัดทําคูมือการใชงานระบบฯ โดยละเอียด พรอม FAQ
1.8 จัดทํา e-Court Helpdesk Hotline สายดวนเพื่อตอบปญหาเรื่องระบบโดยเฉพาะ

หนวยงาน
สวส. / วตป.
สศส./ สศก./
สศภ.
วตป./ สตป.
สปช./ วตป./
สตป.
สปช.
สปช.
สวส.
สวส.

๓๔
2. กลุมเปาหมายภายนอก
ประกอบด ว ย หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ ของรั ฐที่ เปนคู กรณี (ผู ถูกฟองคดี ) สํ านั กงานอั ยการสู งสุ ด
(ผูรับมอบอํานาจหนวยงานรัฐ) ในศาลปกครอง เจาหนาที่รัฐ ประชาชนที่เปนคูกรณีในศาลปกครอง (ผูฟองคดี) และ
ประชาชนทั่วไป)
กิจกรรมรณรงค
หนวยงาน
2.1 การจัดสัมมนาสรางความเขาใจและเชิญชวนหนวยงานของรัฐใหใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
2.2 การจัดเจาหนาที่ e-Admincourt service เชิญชวนและแนะนําการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
(e-Admincourt) เมื่อมีคกู รณีมายื่นเอกสารในขั้นตอนตางๆ ณ อาคารที่ทําการศาลปกครอง
2.3 จัดทําหนังสือราชการถึงหนวยงานที่เปนผูถูกฟองคดีทุกหนวยงาน เพื่อเรียนเชิญใชงานระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt)
2.4 จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธแนบไปกับหมายแจงตางๆ ในทุกขั้นตอนที่สงถึงผูถูกฟองคดี (แผนพับ
สื่อสิ่งพิมพ ฯลฯ) ที่มีเนื้อหาในเรื่องวิธีการขั้นตอนการใชงานระบบ e-Admincourt (ตองดําเนินการอยางไร
สํานักงานศาลปกครองใหบริการในเรื่องใด และขอดีของการเปลี่ยนมาใชระบบอิเล็กทรอนิกส)
2.5 จัดทํา Infographic & Motion Graphic แนะนําขั้นตอนที่เกี่ยวของ
2.6 จัดทําคลิปสื่อประชาสัมพันธการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) จากผูใชงานจริงรวมในสื่อ
2.7 จัดทํา Motion ประชาสัมพันธขอดีของการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt)
2.8 จัดทํา e-Admincourt corner สําหรับผูประสงคใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) โดยเฉพาะ
2.9 การเผยแพรขาวสาร e-Admincourt ผานสื่อมวลชนตางๆ
2.10 การสัมภาษณพิเศษ และการจัดทํา Scoop ขาว เมื่อมีความกาวหนาในการดําเนินงานทีส่ ําคัญ
2.11 การเผยแพรผานสื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เกี่ยวของกับระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส e-Admincourt
และผานชองทางออนไลนของสํานักงานศาลปกครอง
2.12 การประชาสัมพันธเนื้อหาเกี่ยวกับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) ในสื่อประชาสัมพันธตางๆ
ของหนวยงาน เชน ขอความในสิ่งพิมพประชาสัมพันธ spot ประชาสัมพันธทายรายการวิทยุ เปนตน
2.13 การสอดแทรกเนื้อหา เรื่อง ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) ในกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของ
กับประชาชน เชน การอบรมกลุมผูนําชุมชน หรือผูนําความคิดเห็น การจัดคายเยาวชน การจัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมสัญจรรวมกับหนวยงานอื่นๆ
2.14. จัดทําคูมือการใชงานระบบโดยละเอียดพรอม FAQ
๒.15 จัดทํา e-Admincourt Helpdesk Hotline สายดวนสําหรับตอบปญหาเรื่องระบบโดยเฉพาะ
2.16 การประชาสัมพันธ เรื่อง ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) ในทุกหลักสูตรการฝกอบรม
ที่สํานักงานศาลปกครองจัดขึ้น
2.17 การประชาสัมพันธการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส e-Admincourt ผานทายหนังสือราชการ
ทุกฉบับของสํานักงานศาลปกครอง (ควบคูไปกับ TRUST)
2.18 จัดทําบทความพิเศษ เรื่อง ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Admincourt) เผยแพรในวารสารของหนวยงานตางๆ

สปช./ วยป.
สศส./ สศก./
สศภ.
สบก./ สศส./
สศก./ สศภ.
สปช./ สศส./
สศก./ สศภ.

สปช.
สปช.
สปช.
สบส./ สศส./ สศก.
สปช.
สปช.
สปช.
(หนวยงานที่มี
ชองทางออนไลน)
สปช.
(หนวยงานที่มชี องทาง
ประชาสัมพันธ)
สปช./ วยป.

สวส.
สวส./สปช. (1355)
สบก.(สวัสดิการ)/
วยป./ สศภ.
สบก.(กําหนดรูปแบบ
เพื่อใชรวมกัน)

สวว.

๓๕
แนวทางการกําหนดกิจกรรม
กิจกรรมการรณรงค
กิจกรรมการรณรงคใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกใชงานระบบงานคดีปกครอง
อิเล็กทรอนิกสของศาลปกครอง (e-Litigation)

เกณฑการใหคะแนน
4 คะแนน

ใหคะแนนตามสัดสวน
ของจํานวนกิจกรรม
การรณรงคที่ดําเนินการ
แลวเส็จตอจํานวน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
กิจกรรมรณรงคทั้งหมด
หน วยงานกลุ ม ที่ 1 มีภ ารกิ จ ตามแนวทางการรณรงค ฯ และมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การฟ อง

- พิจารณาขอมูลภารกิจตามแนวทางการรณรงคการใชงานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
ของศาลปกครองที่หนวยงานตองดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งภารกิจอื่นๆ
ที่หนวยงานไดรับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะทํางานฯ ประกอบการกําหนดกิจกรรมในขอนี้
คดีปกครอง ประกอบดวย สศส. สศก. และ สศภ. 14 แหง
หนวยงานกลุมที่ ๒ มีภารกิจตามแนวทางการรณรงคฯ แตไมมีภารกิจเกี่ยวกับการฟอง
คดีปกครอง ประกอบดวย ๘ หนวยงาน ไดแก สปช. สวส. สบก. วตป. วยป. สตป. สบส. และ สวว.

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล

รายเดือน

แหลงตรวจสอบขอมูล/แหลงขอมูลอางอิง รายงานผลการใชงานระบบ Microsoft 365และใชงานระบบ e-Admincourt
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
1. การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่ อนการพัฒนาสํานักงาน
อัตโนมัติในอนาคต (Smart Ofﬁce) และและมุงสูการเปนศาลปกครองแหงความเปนเลิศ (Court Excellence) การปรับปรุง
การดําเนิ นงานโดยใชเทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดํ าเนินงาน จะชวยลดการใช กระดาษและสงผลตอการ
ลดต นทุ นในการปฏิ บั ติ งานขององค กรในระยะยาว ระบบสารสนเทศเป นระบบที่ สํ าคั ญในการสนั บสนุ นการปฏิ บัติ งาน
ตามภารกิจตางๆ ของหน วยงานให บรรลุ เป าหมาย จึงตองมีการสงเสริมให หนวยงานได นําระบบสารสนเทศที่มีอยู มาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการสะทอนปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการใชงานระบบดังกลาว
เพื่อใหมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องดวย
2. ศาลปกครองไดกําหนดนโยบายใหมีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
เพื่ออํานวยความสะดวกแกตุลาการศาลปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวของ หนวยงานทางปกครอง เจาหนาที่ของรัฐ และ
ประชาชน ประกอบกับ สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในปจจุบัน มีความรุนแรงและขยาย
วงกวางเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองนํามาใชสนับสนุนการปฏิบัติราชการของศาลปกครองเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหการดําเนินงานและการคุมครองรักษาสิทธิของคูกรณีและประชาชน ใหไดรับการอํานวยความยุติธรรมทางปกครอง
อยางตอเนื่องและเปนไปดวยความเรียบรอย

๓๖
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานศาลปกครอง
น้ําหนักรวม : รอยละ ๖ ประกอบดวย 2 ตัวชี้วัด ไดแก
น้ําหนัก
คาเปาหมาย

5.๑ ระดับความสําเร็จในการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
รอยละ ๓
๕ คะแนน

ประเด็น การประเมินผล บทบาทของแตล ะหนว ยงานในการมีสว นรว มในการขับเคลื่อนกิจ กรรมเสริมสราง
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยางชัดเจน เปนรูปธรรม สงผลให
การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครองใหบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ในเรื่องโปรงใส (Transparency) ถูกตอง
(Righteousness) และมีมาตรฐาน (Standard)
คําอธิบาย

1. การดํ าเนิ นกิ จกรรมเพื่อเสริ มสร างคุ ณธรรมและความโปร งใสในการดํ าเนิ นงาน ของสํ านั กงาน
ศาลปกครอง (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของหนวยงาน ใหหนวยงานดําเนินกิจกรรมตามแผนปองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตของสํ านั กงานศาลปกครองตามที่ไดรับ มอบหมายความรับ ผิดชอบ หรื อกรณีที่ไมไดรับ
มอบหมายความรับผิดชอบใหหนวยงานริเริ่มดําเนินกิจกรรมตางๆ เพิ่มเติมตามกรอบทิศทางที่กําหนดไวในแผนดังกลาว
2. กรณีหนวยงานมี กิจกรรมที่ ได รับมอบหมายความรั บผิ ดชอบหลั กตามแผนป องกันและปราบปราม
การทุจริตของสํานักงานศาลปกครอง ใหหนวยงานรวบรวมกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายความรับผิดชอบหลักตาม
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานศาลปกครอง รวมทั้งกําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรม
ที่หนวยงานจะริเริ่มดําเนินการเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานตามความเหมาะสม
เกณฑการใหคะแนน : โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ คะแนน ดังนี้
กิจกรรมหลัก

คะแนน

แนวทางการดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมทีไ่ ดรบั มอบหมายความรับผิดชอบ
ตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของสํานักงานศาลปกครอง

2

กําหนดใหหนวยงานดําเนินการ

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมที่หนวยงานริเริ่มดําเนินการเพื่อเสริมสราง
คุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน

2

หนวยงานสามารถกําหนดกิจกรรม
ที่จะดําเนินการไดตามความเหมาะสม

กิจกรรมหลักที่ 3 จัดทําและเสนอรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอเลขาธิการ
สํานักงานศาลปกครอง (ผานผูบริหารสํานักงาน
ศาลปกครองที่กํากับดูแล) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๑

กําหนดใหหนวยงานดําเนินการ

๓๗
5.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
น้ําหนัก

รอยละ ๓

คาเปาหมาย

รอยละ ๘๕

ประเด็นการประเมินผล การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศาลปกครองใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ในเรื่อง
โปรงใส (Transparency) ถูกตอง (Righteousness) และมีมาตรฐาน (Standard)
คําอธิบาย
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานั กงานศาลปกครอง หมายถึ ง
การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ของสํ า นั ก งาน
ศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) โดยสํานักงาน
ป.ป.ช. มาประเมินผลกับทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานศาลปกครอง และตัวชี้วัดดังกลาวถือเปนความรับผิดชอบ
รวมกันของทุกหนวยงาน (Joint KPI)
2. ใหความรู สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ใหกับผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง (IIT) รวมทั้งบุคลากรภายในหนวยงาน
3. นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ
ของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
โดยสํานักงาน ป.ป.ช. มาประเมินผลกับทุกหนวยงานในสังกัดสํา นักงานศาลปกครอง และตั วชี้วัดดังกลา ว
ถือเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกหนวยงาน (Joint KPI)
เกณฑการใหคะแนน ชวงปรับเกณฑเทากับ +/- รอยละ ๕ ตอ ๑ คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
ผลการประเมินเทากับ รอยละ ๗5
ผลการประเมินเทากับ รอยละ 80
ผลการประเมินเทากับ รอยละ ๘5
ผลการประเมินเทากับ รอยละ 90
ผลการประเมินเทากับ รอยละ ๙5 ขึ้นไป

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล รายเดือน
หนวยงานผูดําเนินการจัดเก็บขอมูล สํานักบริหารยุทธศาสตร

๓๘
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
1. เพื่ อ ให แ ต ล ะหน ว ยงานได มี ส ว นร ว มในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยางชัดเจน เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รักษาระดับของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง เนื่องจากที่
ผานมาผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครองอยูในระดับสูงมาก
ตลอดจนผลักดันใหเกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง และหนวยงานภาครัฐในภาพรวมของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย
2. เพื่อรักษาระดับของผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
ศาลปกครอง เนื่ องจากที่ ผ า นมาผลการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปรงใสในการดํ าเนิ น งานของสํานั กงาน
ศาลปกครองอยูในระดับสูงมาก ตลอดจนผลักดันใหเกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานดานคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง และหนวยงานภาครัฐในภาพรวมของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกดวย

๓๙

มิติที่ ๔ การเรียนรูและพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงหรือพัฒนางานของหนวยงาน
น้ำหนัก :

รอยละ ๕ - 15

คาเปาหมาย : ๒.๕ คะแนน ตอ ๑ ภารกิจ
ประเด็นการประเมินผล
๑) การปรั บ ปรุ งหรื อ พั ฒ นางานของหน ว ยงาน โดยมุง เนน การลดขั้ น ตอนในการปฏิบั ติง าน
และการพัฒนาฐานขอมูลกลางของหนวยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงานและองคกร
๒) การปรับปรุงหรือพัฒนางานของหนวยงานเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
เพื่อใหสนับสนุน สงเสริม กระตุนและสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากร และหนวยงานในสํานักงานศาลปกครองใหเกิด
ความตื่นตัวในการพัฒนางานในหนาที่อยางตอเนื่อง สรางสรรคงานอยางมีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานศาลปกครองใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนการเสริมสรางพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องมีมาตรฐาน (Standard) และทํางานเปนทีม
(Teamwork)
แนวทางในการดําเนินงานของหนวยงาน
๑. ใหหนวยงานพิจารณาจัดสงภารกิจการปรับปรุงหรือพัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพการใหบริการ
ของหนวยงาน จํานวน ๒ ภารกิจ น้ําหนักคะแนนตอ ๑ ภารกิจ เทากับ รอยละ 2.5 ประกอบดวย
1.1 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหนวยงาน เชน การลดระยะเวลาในการดําเนิน
กระบวนงานใหแลวเสร็จ การลดความซ้ําซอนของกระบวนงานที่ไมจําเปน หรือการลดความสูญเปลา (Waste)
การลดภาระงานที่ มากเกิ น ความจํ า เป น การกํ าหนดระยะเวลาและขั้ น ตอนในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเพิ่มผลการดําเนินงาน ทั้งนี้ หนวยงานสามารถประยุกตใชแนวคิดทาง
การบริหารจัดการที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินกิจกรรมดังกลาว เชน แนวคิดการบริหารแบบ Lean ทั้งนี้ ใหหนวยงาน
เสนอหัวขอและขั้นตอนการดําเนินงานใหผูบริหารสํานักงานศาลปกครองพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการ
รายละเอียดตามแบบฟอรมเสนอหัวขอเรื่อง
แบบฟอรมเสนอหัวขอเรื่อง

1.1.1 ในการเสนอหัวขอตามขอ 1.1 ควรเปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความคิดริเริ่มใน
การพัฒนา หรือปรับปรุงงานของหนวยงานหรือองคกร สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น
จําแนกออกเปน ๓ ลักษณะ คือ

๔๐
(๑) ภารกิจดานการบริหารคดี หมายถึง การนํามาตรการ/แนวทาง/วิธีการตางๆ มาใช
เพื่อสนับสนุนการงานคดีปกครองใหมีกระบวนการบริหารจัดการเปนขั้นตอนที่ชัดเจนอยางเปนระบบ สงผลให
ประชาชนและผูที่เกี่ยวของสามารถเขาถึงการอํานวยความยุติธรรมไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเชน การใหคําปรึกษา
แนะนํ า การรั บฟอง การตรวจคําฟ อง การจัดทํ าและการเก็ บรักษาสํ านวนคดี การบัน ทึกความเคลื่อนไหวคดี
การจัดทําหมาย คําสั่ง ประกาศและหนังสือที่เกี่ยวของกับงานคดีปกครอง การออกหมาย การจัดสงคําสั่งหรือ
คําพิพากษาใหแกคูกรณีและผูที่เกี่ยวของ ตลอดจนการบังคับคดี เปนตน
(๒) ภารกิจดานการบริการ หมายถึง สงเสริมการนําระบบสารสนเทศตางๆ สนับสนุน
การพิ จารณาพิ พากษาคดี ระบบที่ ช วยอํ านวยความสะดวกให แก คู กรณี การให บริ การประชาชน (e-Services)
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการดําเนินงานภายในของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครองแกผูมี
สวนเกี่ยวของ รวมทั้งเผยแพรความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการที่ดีจากคําวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเปน
บรรทั ด ฐานในการปฏิ บั ติ ง านให แก ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้ ง ส งเสริ มให ป ระชาชน เข า ใจ
ถึงบทบาทหนาที่ของศาลปกครอง
(๓) ภารกิจดานการบริหารจัดการองคกร หมายถึง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องคกรใหแตละสวนในองคกร สามารถบูรณาการเชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกันอยางสะดวก หรือการนําเทคโนโลยี
และอุปกรณดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ประหยัดและคุมคา สามารถสนับสนุนและยกระดับการดําเนินงาน
ของศาลปกครองใหมปี ระสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
1.1.2 ภารกิจ ที่ห นว ยงานเสนอสามารถนํา ไปปฏิบัต ิไ ดจ ริง สามารถแกไ ขปญ หา
และพัฒนา ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม และเกิดประโยชนตอองคกร
1.1.3 มีการดําเนินงานตามแนวคิดที่เสนอใหเกิดผลสําเร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
1.1.4 ระยะเวลาการดําเนินงาน
๓.๑ ชวงที่ ๑ หนวยงานเสนอหัวขอภารกิจที่จะดําเนินการพัฒนาผานผูบริหาร
สํ า นั ก งานศาลปกครองที่ กํ า กั บ ดู แ ลให ค วามเห็ น ชอบ จากแบบเสนอหั ว ข อ เรื่ อ งตามแบบฟอร ม ที่ กํ า หนด
ประกอบดวย
- ประเภท/ลักษณะของผลงาน
- หลักการ เหตุผล หรือความจําเปนที่ตองมีการริเริ่ม พัฒนาหรือปรับปรุงงาน
- วัตถุประสงคของการริเริ่ม พัฒนาหรือปรับปรุงงาน
- แนวคิด รูปแบบ และวิธีการที่จะดําเนินการ
- เปาหมาย
- ตัวชี้วัดของผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- แผนการดําเนินงาน
- ประมาณการงบประมาณ (ถามี)
- ประโยชนของผลงานที่มีตอการพัฒนางานของของหนวยงานหรือองคกร
โดยกําหนดใหสงหัวขอเรื่อง ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
: และเมื่อหนวยงานไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสํานักงานศาลปกครองที่กํากับดูแล
ใหนําแนวคิดที่เสนอไปสูการปฏิบัติแลว ใหจัดสงสํานักบริหารยุทธศาสตรภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๔๑
๓.๒ ชวงที่ ๒ การนําแนวคิดที่เสนอไปสูการปฏิบัติ
: เมื่ อ ได รั บ ความเห็ น ชอบหั ว ขอ เรื่ องให ห น ว ยงานนํา ไปดํ า เนิ น การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง
หรือริเริ่มงานตามแนวคิดและวิธีการที่เสนอนําไปใชในการปฏิบัติงานจริงใหเกิดผลสําเร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๓.๓ ชวงที่ ๓ การรายงานผลสําเร็จของงาน
: หนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมที่กําหนด ประกอบดวย
- สรุปผลการดําเนินงาน
- ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่กําหนด
- ประโยชนในเชิงปริมาณและคุณภาพของผลงานทั้งกอนและหลังการนําไปปฏิบัติใช
- ขอมูลอางอิงที่ชัดเจน และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
- งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ (ถามี)
- ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยกําหนดสงรายงานผลการดําเนินงาน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน
1) หนวยงานไมสามารถดําเนินการตามแผนลดขั้นตอนฯ ที่กําหนด
2) หนวยงานดําเนินการตามแผนการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานที่กําหนด แตยังไมสามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานได
3) หนวยงานสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานได

คะแนน
0.5
1

2.5

หมายเหตุ
หนวยงานสามารถดําเนินการบูรณาการขามหนวยงานได โดยคํานวณคะแนนเปนตัวชี้วัดรวมกัน
1.2 การพั ฒ นาฐานข อมู ล กลางของหน วยงาน ให ห น ว ยงานดํา เนิ น การตามแนวทาง
ที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด และมอบหมายกิจกรรมใหห นวยงานรับ ผิดชอบดําเนินการ ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
เกณฑการใหคะแนน ดังนี้
เกณฑการใหคะแนน

คะแนน

1) ดําเนินกิจกรรมไมแลวเสร็จตามแนวทางที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
2) ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามแนวทางที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด*

1
2.5

หมายเหตุ* แนวทางที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด หมายถึง การดําเนินกิจกรรมที่หนวยงาน
ไดรับมอบหมายจากสํานักงานศาลปกครองใหดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

๔๒
(ราง) แผนการดําเนินงานการพัฒนา หรือปรับปรุงงานของหนวยงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

๑. หน ว ยงานเสนอหั ว ข อภารกิ จ ที่ จ ะดํ า เนิน การพัฒ นาผ านผูบ ริห าร
สํานักงานศาลปกครองที่กํากับดูแลใหความเห็นชอบ
๒. จัดสงหัวขอภารกิจที่จะดําเนินการพัฒนาที่ไดรับความเห็นชอบ
แลวสงใหสํานักบริหารยุทธศาสตร
๓. หนวยงานนําแนวคิดที่เสนอไปสูการปฏิบัติ
๔. การรายงานผลสําเร็จของงานใหกับผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง
ที่กํากับดูแล และสงใหสํานักบริหารยุทธศาสตร

เดือน พ.ย. ๖4

ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล

เดือน ธ.ค. ๖4
เดือน ม.ค. – มิ.ย. ๖5
เดือน ส.ค. ๖5

ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม 2565

หนวยงานผูดําเนินการจัดเก็บขอมูล หนวยงานและสํานักบริหารยุทธศาสตร
เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
สนับสนุน ส งเสริ ม กระตุน และสรางแรงจู งใจใหกับ บุคลากรและหนวยงานในสํ านักงานศาลปกครอง
ใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา/ ปรับปรุงงานในหนาที่ อันเปนผลมาจากการสราง พัฒนา เพิ่มพูน ตอยอด หรือ
ประยุกตใชองคความรูและแนวปฏิบัติตางๆ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานของหนวยงาน

๔๓
ตัวชี้วัดที่ 7

รอยละของบุคลากรในหนวยงานที่พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล

น้ําหนัก :

รอยละ 5

คาเปาหมาย ระดับ 5
ประเด็นการประเมินผล
1) เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองไดมอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
ในคราวการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของบุคลากร
สํ านั กงานศาลปกครอง เมื่ อวั นที่ ๒๘ มิ ถุ นายน 25๖๔ ว า “การเรี ยนรู และพั ฒนาเป นหน าที่ และความรั บผิ ดชอบ
ของบุคลากรทุกคน บุคลากรตองใฝหาความรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา” รวมทั้งผูปฏิบัติงานทุกระดับตองมีการจัดทํา
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) โดยกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรจํานวน ๖๐ ชั่วโมงตอคนตอป ภายในปงบประมาณ
พ.ศ. 2567
- ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาอยางนอย 30 ชั่วโมงตอคนตอป
- ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 กําหนดจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาอยางนอย 45 ชั่วโมงตอคนตอป
- ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เปนตนไป กําหนดจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาอยางนอย ๖0 ชั่วโมง
ตอคนตอป
2) เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง
ให มี ขี ดสมรรถนะในการปฏิ บั ติ งานอย างมื ออาชี พ มี ความเชี่ ยวชาญในวิ ชาชี พ มี ความสามารถด านการใช ดิ จิ ทั ล
(Digital literacy) และสามารถใชภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในการสื่อสาร สอดคลอง
ตามเกณฑที่แผนแมบทศาลปกครองกําหนด
๓) การเรียนรูดวยตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบันที่จะสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานศาลปกครองไดรับการเรียนรู และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญที่สําคัญและจําเปนตอ
การปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาระบบงาน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงาน
ศาลปกครองใหมีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพตามสายงานความกาวหนาในอาชีพ มุงสูการเปนองคการที่มี
ขีดสมรรถนะสูง
คําอธิบาย : ๑. บุคลากรของหนวยงาน หมายถึง ขาราชการฝายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง ลูกจาง
สํานักงานศาลปกครอง ตองจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล ยกเวน ผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักขึ้นไป
2. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP ) หมายถึง กรอบแนวทาง
หรื อแผนปฏิ บั ติ การสํ าหรั บรายบุ คคล ที่ จะช วยให บุ คลากรในองค กรสามารถปฏิ บั ติ งานได บรรลุ ตามเป าหมาย
ในสายอาชีพของตน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาตามความคาดหวังระหวางผูบังคับบัญชากับระดับความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชาที่เชื่อมโยงกับความตองการของบุคคล หนวยงาน และองคการ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนา
จุ ดอ อน (Weakness) และเสริ มจุ ดแข็ ง (Strength) ของบุ คลากรในองค การ ซึ่ งความรู ทั กษะที่สํ าคั ญและจํ าเป น
ตอการปฏิบั ติงาน ตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ตําแหนง บทบาท และพฤติกรรมที่คาดหวังตามกลุ มเปาหมาย
สํานักงานศาลปกครองกําหนดประเด็นหรือหัวขอการพัฒนา 3 สวน ไดแก

๔๔
2.1 องคความรู ทักษะ ที่จําเปนตามที่สํานักงานศาลปกครองกําหนด
โดยพิจารณาจากแผนแมบทศาลปกครอง นโยบายของผูบริหารสํานักงานศาลปกครอง โดยกําหนด ๒ เรื่อง คือ ทักษะดิจิทัล
และ ภาษาตางประเทศ (สามารถเลือกอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยาง โดยมีจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาอยางนอย 3 ชั่วโมง)
๒.2 องคความรู ทักษะ ที่จําเปนตามที่แตละหนวยงานกําหนด เปนการพิจารณาถึงปญหา ขอจํากัด
ของบุคลากรภายในแตละหนวยงานและกําหนดประเด็นการพัฒนาทีท่ ุกคนในหนวยงานตองพัฒนารวมกัน (โดยมีจํานวน
ชั่วโมงในการพัฒนาอยางนอย 3 ชั่วโมง)
2.๓ องคความรู ทักษะที่จําเปนที่ไดจากการประเมินสมรรถนะที่คาดหวัง เปนการพิจารณาวา
บุคลากรจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในเรื่องใด จากการประเมินสมรรถนะของแตละบุคคล
๓. เปาหมายในการพัฒนา อยางนอยจํานวน ๓๐ ชั่วโมงตอคนตอป
๔. วิธีการพัฒนา ตองมีความเหมาะสมกับประเด็นหัวขอการพัฒนา โดยแบงออกเปน ๒ วิธี ไดแก
การพัฒนาดวยวิธีการฝกอบรม (Training) และการพัฒนาดวยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการฝกอบรม (Non-Training)
ไดแก
4.1 การพัฒนาดวยวิธีการฝกอบรม (Training) บุคลากรสามารถเขารับการอบรมไดทุกหลักสูตรตาม
ความสมัครใจ รวมถึงหลักสูตรทีส่ ํานักงานศาลปกครองเปนผูจัดหรือสงอบรมภายนอก
4.2 การพัฒนาดวยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการฝกอบรม (Non-Training) จํานวน 14 วิธี
ไดแก ฝกขณะปฏิบัติงาน /การสอนงาน /การมอบหมายงาน /การเปนพี่เลี้ยง /การหมุนเวียนงาน /การประชุม/
สัมมนา / e-Learning /การเรียนรูผานสื่อออนไลนประเภทอื่น/การเรียนรูจากหนังสือ ตํารา คูมือ/ จัดเวทีสําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู/ ฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ/การเปนวิทยากรภายในและภายนอกหนวยงาน/การดูงานนอก
สถานที่ และการใหคําปรึกษาแนะนํา ทั้งนี้ กรณีไมมีหลักฐานแสดงวาบุคลากรเขารับการพัฒนาจริงไดกําหนด
ใหผูที่พัฒนาในวิธีการนี้จะตองรายงานสรุปผลการศึกษาเรียนรูเสนอตอผูบังคับบัญชาประกอบดวย ดังนั้น บุคลากร
ควรเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับประเด็นหัวขอการพัฒนา
รายละเอียดการพัฒนาดวยวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากการฝกอบรม (Non-Training) จํานวน 14 วิธี
เครื่องมือ
การพัฒนา

1. ฝกขณะปฏิบตั ิงาน
(On the Job Training)

2. การสอนงาน (Coaching)

3. การมอบหมายงาน
(Job Assignment)

ลักษณะเฉพาะ
เนนการฝกปฏิบัติจริง โดยมีผสู อนที่เปนหัวหนางาน
หรือบุคคลทีไ่ ดรับมอบหมายใหทําหนาที่ประกบเพื่อ
อธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนได
ถาใชคูกับการสอนงาน

วัตถุประสงค/เปาหมาย

ใชสําหรับบุคลากรใหมที่เพิ่งเขามาทํางาน สับเปลี่ยน
โอน ยาย เลื่อนตําแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตองอธิบาย
งานใหมๆ เพื่อสอนใหบุคลากรทราบและเรียนรูเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานตางๆ เพื่อใหบคุ ลากรสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนงานและ ใชสําหรับบุคลากรใหมทเี่ พิ่งเขามาทํางาน สับเปลี่ยน
บุคลากรผูถูกสอนงาน ตองใชเวลาในการพัฒนาอยาง โอน ยาย เลื่อนตําแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตอง
อธิบายงานใหมๆ โดยถือเปนความรับผิดชอบของ
ตอเนื่อง
ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการใหความรู
และทัศนคติ
เนนการกระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาสไดรับการมอบใหรับผิดชอบใน
และมอบอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขต
งานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายไดมีการบริหารจัดการงาน
ที่กําหนดใหผูอื่นไปปฏิบัติ
ดวยตนเอง เพื่อใหสามารถพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔๕
เครื่องมือ
การพัฒนา

4. การเปนพีเ่ ลี้ยง
(Mentoring)

5. การหมุนเวียนงาน
(JOB Rotation)
6. การประชุม/สัมมนา
(Meeting/Seminar)
7. e-Learning

8. การเรียนรูผ านสื่อ
ออนไลนประเภทอื่น

9. การเรียนรูจ ากหนังสือ
ตํารา คูมือ

10. จัดเวทีสําหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
(Knowledge Forum)
11. ฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ

ลักษณะเฉพาะ
เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การทํางานรวมกับ
ผูอื่นภายในองคการ ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ไดรับ
คัดเลือกใหดูแลเอาใจใสทั้งแบบเปนทางการและไม
เปนทางการ
เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีกงาน
หนึ่ง เพื่อเรียนรูงานนั้นตามระยะเวลาที่กําหนด

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
ทุกคนในองคกรไดอยางมีความสุข สามารถปรับตัวได
โดยมีพี่เลี้ยงทําหนาที่ในการสรางความสัมพันธ และเปน
แบบอยางที่ดี
เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหเกิดการทํางาน
ที่หลากหลายดาน เปนการเสริมสรางประสบการณของ
บุคลากรใหเรียนรูงานมากขึ้น
เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน
เพื่อใหเกิดความรูและประสบการณใหมๆ จากผูอื่นทั้ง
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย
ภายในและภายนอกองคการ เปนการเรียนรูจากการรับฟง
แนวคิดหรือผลงานใหมๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง
เปนการเรียนรูด วยตนเองผานสื่อออนไลนประเภท
เพื่อใหบุคลากรมีการเรียนรูที่เปนระบบ สามารถทดสอบ
หนึ่งที่มีการเรียนรูที่เปนระบบ มีการบันทึกประวัติ ผลการเรียนรูกอนและหลังได เพื่อนําผลการพัฒนามาใช
การเขาเรียน การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
แสดงวาบุคลากรไดเขารับการพัฒนาจริง และมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้นจนผานเกณฑที่หลักสูตรกําหนด
โดยบุคลากรสามารถกําหนดเวลาเรียนรูไดดวยตนเอง
ตามความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองพัฒนาในชวงเวลา
การปฏิบัติงาน
เปนการเรียนรูด วยตนเองผานสื่อออนไลนประเภทอื่น เพื่อใหบุคลากรสามารถเลือกเรียนรูจากสื่อออนไลน
ที่มิใช E – Learning เชน ศึกษาจาก google
ที่นาสนใจ มีการนําเสนอองคความรูที่จําเปนตอการ
youtube เปนตน โดยบุคลากรสามารถเลือกหัวขอ ปฏิบัติงาน รวมถึงนวัตกรรมใหมๆ ทีบ่ ุคลากรควรศึกษา
การพัฒนาจากแหลงดังกลาวไดตามความเหมาะสม เพิ่มเติม โดยบุคลากรสามารถกําหนดเวลาเรียนรูไ ด
ดวยตนเองตามความเหมาะสมโดยไมจําเปนตองพัฒนา
ในชวงเวลาการปฏิบัติงาน
เปนการเรียนรูด วยตนเองประเภทหนึง่ ที่บุคลากร
เพื่อใหบุคลากรสามารถเลือกเรียนรูจากแหลงอื่นที่มิใช
สามารถศึกษาดวยตนเอง โดยการศึกษาจากหนังสือ สื่อออนไลนที่นาสนใจ และมีความจําเปนตอการ
ตํารา คูมือ หรือเอกสาร โดยบุคลากรสามารถเลือก ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสามารถกําหนดเวลาเรียนรูไ ด
หัวขอการพัฒนาจากแหลงดังกลาวไดตามความ
ดวยตนเองตามความเหมาะสมโดยไมจาํ เปนตองพัฒนา
เหมาะสม
ในชวงเวลาการปฏิบัติงาน
เปนเวทีใหบุคลากรในองคกรมีโอกาสพบปะพูดคุย ซึ่ง เพื่อกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางกัน
สามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันได ในองคความรูที่มีความจําเปนที่บุคลากรตองการ
โดยอาจทําไดในหลายลักษณะ เชน การจัดเวที
พัฒนารวมกัน
แลกเปลีย่ นความรูในหัวขอตางๆ ที่สาํ คัญและ
นาสนใจ หรือการแลกเปลี่ยนผานชองทางสื่อออนไลน
เปนวิธีการพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งทีเ่ นนใหมีความรู เพื่อเนนใหมีความรู ความเชี่ยวชาญเจาะลึกเฉพาะดาน
ความเชี่ยวชาญเจาะลึกเฉพาะดาน โดยใหฝกงานและ โดยนําความรูที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากขึน้
ทํางานรวมงานกับผูเชี่ยวชาญทีไ่ ดรบั มอบหมาย
อาจเปนผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ทํางานอยูหรือเปน
ผูเชี่ยวชาญในทักษะหลานดาน ซึ่งรวมถึงผูบริหารดวย

๔๖
เครื่องมือ
การพัฒนา

ลักษณะเฉพาะ

12. การเปนวิทยากรภายใน เปนการพัฒนาที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหบุคลากร
และภายนอกหนวยงาน ที่มคี วามเชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่งตองมีกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เปนระบบ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ของตนเองในการถายทอดความรูใหกบั บุคลากรใน
หนวยงานและภายนอกหนวยงาน
13. การดูงานนอกสถานที่ เนนการดูระบบและขั้นตอนงานจากองคกรที่เปน
(Site Visit)
ตัวอยาง (Beat Practice) ในเรื่องที่ตองการดูงาน
เพื่อใหบุคลากรเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ
ความสําเร็จ อันนําไปสูการปรับใชในองคการตอไป
14. การใหคําปรึกษาแนะนํา เปนวิธีการพัฒนาที่มักใชในการแกไขปญหาที่เกิด
(Consulting)
ขึ้นกับบุคลากร ดวยการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นใน
การทํางาน ซึ่งผูบังคับบัญชากําหนดแนวทางแกไข
ปญหาที่เหมาะสมรวมกับผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูให
คําปรึกษาแนะนํามักเปนผูบ ังคับบัญชาที่มีความรู
ประสบการณ และความชํานาญเปนพิเศษในเรื่องนั้น ๆ

วัตถุประสงค/เปาหมาย
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถใหสามารถถายทอดความรูใหกับบุคลากรได

เพื่อใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหมๆ รูปแบบการ
ทํางานที่มีวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือไดเรียนรูเรื่องใหมๆ
ที่ดีจากองคกรภายนอก มาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหดีขึ้น
เพื่อใหบุคลากรมีแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ได และสามารถสงเสริมใหบุคลากรสามารถเรียนรูใหทัน
หรือเครื่องมือใหม หรือองคความรูใหมๆ ที่จะนํามาใช
ประกอบแนวทางการแกไขปญหาได รวมถึงใหรูสึกมั่นใจ
ในการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด จากการไดรับ
คําแนะนําจากบังคับบัญชาที่มีความรูและประสบการณสูง

๕. ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
๕.๑ หั ว ข อ /หลั กสู ตรการเรี ย นรู และวิ ธี การพั ฒ นาความรู ของบุ ค ลากรภายในหน ว ยงาน
ต องได รั บความเห็ นชอบจากผู อํ านวยการสํ านั กงานศาล สํ านั ก วิ ทยาลั ย และให ผู เรี ยนจั ดทํ าเป นข อตกลง
การปฏิบัติงานระดับบุคคล
๕.๒ การเรียนรูผานการอบรมในหลักสูตรตางๆ ตามความสมัครใจ ตองผานการประเมินตาม
เกณฑที่หลักสูตรกําหนดไว
๕.๓ การเรี ยนรู ด ว ยตนเองผ านสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส (e-Learning) ต องผ านการประเมิ น ตาม
หลักเกณฑที่หนวยงานที่ใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) กําหนด เชน สํานักงาน ก.พ.
๕.๔ การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง โดยไม มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ให ผู เ รี ย น
สรุปองคความรูที่ไดรับเสนอผูอํานวยการสํานักงานศาล สํานัก และวิทยาลัย เพื่อรับรองผลการพัฒนาความรู
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ดวยตนเอง ตามขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานและระดับบุคคล เชน สื่อ Social
Media ตางๆ Website YouTube Facebook การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนงาน (Coaching) เปนตน
สูตรคํานวณ
= ผลรวมของจํานวนบุคลากรที่มีจํานวนชั่วโมงในการพัฒนาตนเองอยางนอย จํานวน 30 ชั่วโมงตอคนตอป x 100
จํานวนบุคลากรทั้งหมดของหนวยงาน

๔๗
เกณฑการใหคะแนน : ชวงการปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 10 ตอ ๑ คะแนน
โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑการใหคะแนน
รอยละ 60 ของบุคลากรที่พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
รอยละ 70 ของบุคลากรที่พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
รอยละ 80 ของบุคลากรที่พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
รอยละ 90 ของบุคลากรที่พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
รอยละ 100 ของบุคลากรที่พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล

เงื่อนไข : ๑. จัดทําทะเบียนฐานขอมูลการพัฒนารายบุคคลภายในสํานักงานศาล สํานัก วิทยาลัย เพื่อเปนเอกสารหลักฐานประกอบ
การประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ
2.. จํานวนบุ คลากรทั้ งหมดของหนวยงานในปงบประมาณนั้ นๆ ไมนั บรวมขาราชการที่รับโอน ข าราชการ พนั กงานราชการ
ศาลปกครอง ลูกจางชั่วคราว บรรจุใหม ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในหนวยงานนั้น ๆ ไมถึง ๖ เดือน

๔๘
ตั วชี้ วัดที่ ๘

ระดั บความสํ า เร็ จ ในการเสริ มสร า งวั ฒนธรรมศาลปกครองแห งความเชื่ อ มั่ น (TRUST)
และองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน
นํา หนัก
รอยละ ๕
คาเปาหม าย ๕ คะแนน
ประเด็นการประเมินผล
1. การขับ เคลื่อนกิจ กรรมเพื่อเสริมสรางวัฒ นธรรมศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น (TRUST)
ในปง บประมาณ พ.ศ. 2565 มุง เนน ใหห นว ยงานเผยแพรแ ละประชาสัม พัน ธคํา จํา กัด ความและตัว แบบ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ที่ไดรับการปรับปรุงใหม เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในทิศทางเดีย วกันทั่วทั้งองคกร โดยใหมีกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานเพื่อสราง
ความเขาใจและความตระหนักรูอยางตอเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู (Share & Learning)
เกี่ยวกับทัศนคติ วิธีปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนที่สอดคลองกับวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ของผูบริหารและ
บุคลากรภายในหนวยงาน การเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง เชน การเสริมสราง
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (Standard)
2. การขับเคลื่อนกิจ กรรมเพื่อเสริมสรางการเปน องคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน มุงสงเสริม
ใหบุคลากรในองคกรมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจแจมใส มีคุณภาพชีวิตสวนตัวและคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี
นํามาสูการเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน
คําอธิบาย :

แนวทางการดําเนินงานการเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น (TRUST) และ
องคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน ในระดับหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางในการขับเคลื่อน ดังนี้
1. การเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครองแหงความเชื่อมั่น (TRUST)
1.1 การเสริมสรางเขาใจและความตระหนักรูในเรื่องคํ าจํากั ดความและตัวแบบพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ของวั ฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ที่ไดปรับปรุงใหมใหกั บบุคลากรในหนวยงานอยางตอเนื่อ ง
ผานชองทางการสื่อสารที่บุคลากรเขาถึงไดงาย เพื่อสรางความเขาใจและความตระหนักรูใหกับบุคลากรทั่วทั้งองคกร
1.๒ กิจกรรม Share & Learning สงเสริมบทบาทของผูบริหารทุกระดับในการประพฤติ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) รวมทั้งการเนนย้ํา ใหการสนับสนุนและกํากับดูแลผูใตบังคับบัญชา
เพื่อใหบุคลากรไดรับการหลอหลอม ปลูกฝง เรียนรูจากตนแบบที่เปนรูปธรรม และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
พฤติกรรมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ดังนั้น จึงควรกําหนดกิจกรรมเพื่อมุงเนนการสงเสริม
ภาพลักษณและบทบาทผูบริหารทุกระดับกิจกรรม Share & Learning เปนการสัมภาษณ/พูดคุยกับผูบริหารระดับ
สํานัก/ สํานักงานศาล /วิทยาลัย เกี่ยวกับทัศนคติ วิธีปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนที่สอดคลองกับวัฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) หรือรูปแบบ วิธีการ กิจกรรมเพื่ อเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) หรื อองคกรแหงความสุ ข
ภายในแต ละหนวยงาน และมีการสื่ อสารและแลกเปลี่ ยนเรียนรู ใหกับบุคลากรภายในหนวยงานได รับทราบและ
นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติตนภายในหนวยงาน
1.3 การเสริ มสร างวั ฒ นธรรมศาลปกครอง (TRUST) ให กั บ บุ คลากรอย างต อเนื่ อง เช น
การเสริมสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงานของหนวยงาน (Standard)

๔๙
2. การเสริมสรางศาลปกครองใหเปนองคกรแหงความสุขอยางยั่งยืน (Happy Organization)
2.๑ กระบวนการเสริมสรางองคกรแหงความสุขที่ใหความสําคัญกับองคประกอบ ๓ ประการ
ประกอบดวย ไดแก
- การใหความสําคัญกับบุคลากรภายในองคกร (People Focus) โดยนําแนวคิด Happy 8
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) มาปรับใชในองคกร ประกอบดวย Happy Body (สุขภาพกายดี)
Happy Money (การวางแผนทางการเงินดี) Happy Relax (ผอนคลายดี) Happy Family (ครอบครัวดี) Happy Brain
(แสวงหาความรูดี) Happy Soul (ความสุขสงบดี) Happy Heart (น้ําใจดี) และ Happy Society (จิตอาสาเพื่อสังคมดี)
- การให ความสํ า คั ญกั บ ผลการดํ า เนิ น งานขององค ก ร ( Performance Focus) เพื่ อ ให
ผลการดํ าเนิ นงานขององค กรบรรลุ ตามเป าหมายที่กําหนดไว สอดคลองกับความต องการและความคาดหวั งของ
ผูรับบริการ โดยตองมีการกําหนดเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน (Clear Direction) กําหนดภาระงานที่สมเหตุสมผลและ
เปนธรรม (Reasonable & Fair Workload) บุคลากรทํางานสอดคลองกับเปาหมาย (Goal Alignment) มีการบริหารและ
สรางแรงจูงใจตอผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Recognition) มีการสื่อสารที่ดี เพียงพอ และทั่วถึง
(Effective Communication) และทํางานเปนทีม (Teamwork)
- การใหความสําคัญกับสถานที่และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน (Place Focus) โดยการ
ใหความสําคัญกับสถานที่และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานจะนําไปสูสถานที่ทํางานที่มีสุขภาวะที่ดี นาอยู นาทํางาน
(Healthy Workplace)
2.2 การเสริมสรางองคกรแหงความสุขเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีในการทํางานใหกับบุคลากร สามารถ
ดําเนินการในหลายลักษณะ เชน การสื่อสารความรูการมีสุขภาวะที่ดีในการทํางาน รณรงคเพื่อสรางความตระหนักรูในการ
ดูแลสุขภาพ โภชนาการเพื่อการปองกันโรค การออกกําลังกาย การปฏิบัติตนเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดี การดูแลตนเองและ
ครอบครัว และระมัดระวังปองกันโรคแพรระบาดของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใหความสําคัญกับ
การระมัดระวังและปองกันตนเองเพื่อไมใหไปสรางปญหาตอผูอื่น โดยสื่อสารขอมูลความรูผานชองทางตางๆ ที่เขาถึงไดงาย
การสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ ในชวงการปฏิบัติงานที่บานเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในรูปแบบ
ที่เปดกวางและยืดหยุน โดยคํานึงถึงการเวนระยะหางทางสังคม (Respect Social Distancing)
เกณฑการใหคะแนน : โดยแบงเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ คะแนน ดังนี้
กิจกรรมหลัก

คะแนน

แนวทางการดําเนินงาน

กิจกรรมหลักที่ 1 รณรงคเผยแพรและประชาสัมพันธคําจํากัดความ
และตัวแบบพฤติกรรมที่พึงประสงคของ
วัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ที่ไดรับ
การปรับปรุงใหม

1

กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรม Share & Learning

1

กําหนดใหหนวยงานดําเนินการ
- ดําเนินกิจกรรมรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานเพื่อ
สร างความเข าใจและเกิ ดความตระหนั กรู อย างต อเนื่ อง
ทุ ก ๆ 3 เดื อ น ผ า นช อ งทางการสื่ อ สารที่ บุ ค ลากร
ในหนวยงานสามารถเขาถึงไดงาย
กําหนดใหหนวยงานดําเนินการ
- สั มภาษณ /พู ดคุ ยกั บผู บริ หารระดั บสํ านั ก สํ านั กงาน
ศาล วิทยาลัย และ/หรือ ผูอํานวยการกลุม/ศูนย และ/หรือ
บุคลากรภายในหนวยงาน เกี่ยวกับทัศนคติ วิธีปฏิบัติงาน การ
ปฏิ บั ติ ตนที่ สอดคล องกั บวั ฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
หรือรูปแบบ วิธี การ กิจกรรมเพื่อเสริมสรางวั ฒนธรรมศาล
ปกครอง (TRUST) หรื อองค กรแห งความสุ ขภายในแต ละ

๕๐
กิจกรรมหลัก

คะแนน

กิจกรรมหลักที่ 3 การเสริมสรางวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
ในเรื่องมีมาตรฐาน (Standard)

๑

กิจกรรมหลักที่ ๔ สื่อสารสุขภาพเพื่อใหความรูดานตางๆ แก
บุคลากรภายในหนวยงาน และออกกําลังกาย
ในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม

๑

กิจกรรมหลักที่ ๕ นําแนวคิด Happy 8 ของ สสส. มาปรับใชเพื่อ
เสริมสรางความสุขในการทํางานใหกบั บุคลากร
ในหนวยงานงาน

๑

แนวทางการดําเนินงาน
หน วยงาน มี การสื่ อสารและ/หรื อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ให กั บ
บุคลากรภายในหนวยงานไดรับทราบและเปนแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ตนภายในหน วยงาน จํ านวน ๑ ครั้ ง โดยหน วยงาน
สามารถกํ าหนดรูปแบบกิจกรรมไดตามความเหมาะสม เช น
การจั ดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนพู ดคุ ยในระดั บหน วยงาน
การสัมภาษณผูบริหารระดับสํานัก/กลุม และสื่อสารขอมูลให
บุคลากรทราบเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติตน
หนวยงานสามารถกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ไดตามความเหมาะสม อยางนอย 1 กิจกรรม
เชน :
- การสรางรูปแบบเอกสารบันทึกขอความที่ใชงานบอย
ใหเปนรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน (Template)
เพื่อความสะดวกในการใชงานของหนวยงานและ/หรือ
ผูรับบริการ
- การใชขอมูลรวมกันภายในหนวยงานเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน โดยมีการวิเคราะหความตองการใช
ขอมูลรวมกันภายในหนวยงาน เพือ่ ลดความซ้าํ ซอนใน
การขอใชขอมูลและลดภาระของหนวยงานที่ตองจัดทํา
ขอมูลหลายครั้ง
- การทบทวนคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน
- อื่นๆ
หมายเหตุ
1. เปนกิจกรรมที่ไมซ้ําซอนกับกิจกรรมภายใตตัวชี้วัดอื่นๆ
2. หนวยงานสามารถเริ่มดําเนินกิจกรรมในรอบ
การปฏิบัติงานชวงครึ่งปหลัง (เมษายน – กันยายน
2565) แตหากมีความพรอม สามารถเริ่มดําเนิน
กิจกรรมตั้งแตในชวงครึ่งปแรก (ตุลาคม 2564 –
มีนาคม 2565)
หนวยงานสามารถกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ไดตามความเหมาะสม
แนวทางการดําเนินกิจกรรม :
- กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ โดยการออกกําลังกายเพื่อลด
น้ําหนัก ลดแคลอรี่ ลดคา BMI เชน การนับกาว
- การเสริมสรางโภชนาการทีด่ ีตามคําแนะนําของ สสส.
หนวยงานสามารถกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ
ไดตามความเหมาะสม
แนวทางการดําเนินกิจกรรม :
ใหหนวยงานเลือกมาดําเนินการอยางนอย 1 Happy
ไมจาํ กัดจํานวนกิจกรรม โดยกําหนดกิจกรรมไมซา้ํ กับ
กิจกรรมหลักที่ 4

๕๑
ความถี่ในการจัดเก็บขอมูล
แหลงตรวจสอบขอมูล/แหลงขอมูลอางอิง

ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกันยายน 2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน

เหตุผลในการกําหนดตัวชี้วัด :
เพื่อใหบุคลากรสํานักงานศาลปกครองมีความเขาใจและตระหนักในคําจํากัดความและตัวแบบ
พฤติกรรมที่พึงประสงคของวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ที่ไดรับการปรับปรุงใหม นอกจากนี้ ในสวนของ
การเสริ มสร า งศาลปกครองให เ ป น องค กรหงความสุขอยางยั่งยืน สํานักงานศาลปกครองไดเขารว มโครงการ
เสริ ม สรา งศาลปกครองให เ ป น องค กรแห ง ความสุ ข อย างยั่ งยื น ของ สสส. ตั้ งแต ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของคนในองคกร (Work - Life Balance) ใหเกิดความสมดุลและรวมกัน
นําพาองคกรใหบรรลุวิสัยทัศนหรือเปาหมายที่กําหนดไว กําหนดวิสัยทัศน “งานไดผล คนมีความสุข” ในการบริหารงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง นํามาสูการประกาศเจตนารมณในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและการเสริมสราง
องคกรแหงความสุขของศาลปกครอง

๕๒

ภาคผนวก
- รายการขออนุมัติกันเงินไวเบิกขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (หนา 53)
- แบบเสนอหัวขอเรื่อง การพัฒนาหรือปรับปรุงงานของหนวยงาน (หนา 56)

๕๓

รายการขออนุมัติกันเงินไวเบิกขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ตามขอตกลงการปฏิบตั ิงานระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
1. แผนงานตามยุทธศาสตร จํานวน 8 รายการ
ลําดับ
1

2
3

4

5

6
7
8

รายการ
โครงการจัดพิมพประมวลกฎหมายปกครอง
และปรับปรุงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของตุลาการ
ศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง
และเจาหนาที่ฝา ยศาลปกครอง
โครงการจัดพิมพหนังสือคูมือการปฏิบัติงาน
ภายในของศาลปกครองสูงสุด
โครงการเสริมสรางหลักปฏิบตั ิราชการที่ดีจาก
คําวินิจฉัยของศาลปกครองใหแกประชาชน
หนวยงานทางปกครอง และเจาหนาที่ของรัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองและบริการประชาชนผานชองทาง
ศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส (e-Court/eAdmincourt ระยะที่ 2)
โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษา
คดีปกครองผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (eCourt/e-Admincourt) ของศาลปกครองและ
สํานักงานศาลปกครอง ระยะที่ 3 สวนที่เหลือ
โครงการจัดหา/ปรับปรุงคอมพิวเตอรอุปกรณ
เครือขายและระบบความมัน่ คงปลอดภัยเพื่อ
สรางความเชื่อมัน่ ใหกับประชาชน
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทาํ การศาลปกครอง
ถนนแจงวัฒะและอาคารเรือนรับรอง
ณ อาคารที่ทําการศาลปกครอง
โครงการสํารวจความเชื่อมั่นของประชาชน
ตอการอํานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงาน

อนุมัติผูกพัน
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมทั้งหมด

สปส.

292,935.00

-

292,935.00

สปส.

200,000.00

-

200,000.00

วยป.

240,000.00

-

240,000.00

สวส.

-

7,478,433.30

7,478,433.30

สวส.

-

11,216,000.00 11,216,000.00

สวส.

-

7,950,000.00

7,950,000.00

สบส.

-

770,400.00

770,400.00

สบย.

800,000.00

-

800,000.00

๕๔

2. แผนงานประจํา จํานวน 9 รายการ
ลําดับ

รายการ

หนวยงาน

อนุมัติผูกพัน
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมทั้งหมด

1

งานพิจารณาคดีในศาลปกครองขอนแกน

สศภ.ขก.

-

848,000.00

848,000.00

2

งานพิจารณาคดีในศาลปกครองนครราชสีมา

สศภ.นม.

120,000.00

394,560.09

514,560.09

งานพิจารณาคดีในศาลปกครองระยอง
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สศภ.รย.

-

2,677,700.00

2,677,700.00

งานพิจารณาคดีในศาลปกครองสงขลา

สศภ.สข.

-

1,539,400.00

1,539,400.00

งานบริหารสํานักหอสมุดกฎหมายมหาชน

สสม.

34,764.25

-

34,764.25

งานบริหารสํานักประชาสัมพันธ

สปช.

165,000.00

-

165,000.00

3

4

5

6

คาที่ดินและสิ่งกอสราง
-งานปรับปรุงระบบกันซึมชั้นดาดฟา อาคาร
ศาลปกครองขอนแกน
คาจางเหมาบริการ
-จางเหมาทําความสะอาดตึกอาคาร
ศาลปกครองนครราชสีมา
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
-ปรับปรุงอาคารศาลปกครองนครราชสีมา
(ติดตั้งอุปกรณปองกันนกพิราบ)
-ปรับปรุงรั้วอาคารที่ทําการศาลปกครอง
นครราชสีมา
งานจางกอสรางฯ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
-ปรับปรุงอาคารที่ทําการศาลปกครอง
ระยอง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
–กอสรางกันสาดอาคารชุดพักอาศัย
30 หนวย ศาลปกครองสงขลา
คาวัสดุ
-หนังสือกฎหมายภาษาตางประเทศ
จํานวน 16 รายการ รวม 16 เลม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร
-ผลิตเอกสารประชาสัมพันธ (คาจัดพิมพ
เอกสารประชาสัมพันธความรูเ กี่ยวกับศาล
ปกครองและกิจกรรมภาคสังคมของสํานักงาน
ศาลปกครอง)

๕๕
ลําดับ

รายการ

หนวยงาน

อนุมัติผูกพัน
งบดําเนินงาน

งบลงทุน

รวมทั้งหมด

7

งานบริหารสํานักบริหารยุทธศาสตร

สบย.

381,990.00

-

381,990.00

8

งานบริหารสํานักวิทยาการสารสนเทศ
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 17 รายการ
งานบริหารสํานักบริหารทรัพยสนิ

สวส.

249,400.00

-

249,400.00

สบส.

1,364,838.00

11,056,450.00

12,421,288.00

9

คาวัสดุ
-รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
และสํานักงานศาลปกครอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

คาซอมแซมบํารุงรักษา
-จางบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
คาจางเหมาบริการ
- คาจางขยายแนวเขตสาธารณูปโภคสําหรับ
การกอสรางบานพักตุลาการฯ ระยอง
(ระบบประปา)
คาวัสดุ
- จางพิมพแบบประวัติขาราชการ (ก.พ.7)
และบัตรเกษียณอายุขาราชการ
-คาวัสดุ 4 รายการ (ปกสํานวน การด
สํานวนคดี หนวดสํานวนคดี พลาสติกกรอง
ปกสํานวนคดี)
ครุภณ
ั ฑอาวุธ
-เสื้อเกราะปองกันกระสุน จํานวน 20 ตัว
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
-เครื่องผลิตน้ําเย็น Chiller ของระบบปรับ
อากาศ พรอมติดตั้ง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- ปรับปรุงและขยายพื้นที่หองประชุม
ผูบริหารศาลปกครอง ชั้น 10
-กอสรางงานระบบระบายน้าํ ภายนอก
โครงการบานพักตุลาการและขาราชการ
ศาลปกครองระยอง

๕๖

แบบเสนอหัวขอเรือ่ ง
การพัฒนาหรือปรับปรุงงานของหนวยงาน

หนวยงาน ..........................................................................
๑. ชื่อผลงาน

: ระบุชื่อของผลงานที่สามารถบอกใหทราบวาตองการริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงเรื่องอะไร

.

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

๕๗
๓.๕ ตัวชี้วัดของผลงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
: ระบุผลสําเร็จของงานที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวัด
และประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเสนอผลงาน
๓.๕.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หมายถึง ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเสนอผลงานที่
สามารถวัดไดในเชิงตัวเลข โดยจะระบุตัวเลขตามหนวยที่ตองการ เชน จํานวน ความถี่ รอยละ
ระยะเวลา อัตราสวน
๓.๕.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง การวัดความสําเร็จที่ปรากฏวามีคุณคาหรือคุณภาพ
ระดับไหน อยางไร เชน ระดับความรูความสามารถ ความพึงพอใจ
๓.๖ ระยะเวลาดําเนินการและแผนการดําเนินงาน
๓.๖.๑ ระยะเวลาดําเนินการ
๓.๖.๒ แผนการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงาน

กิจกรรม

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

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

ก.ค.
รายงาน
ผลฯ
ภายใน
เดือน
ก.ค.
๖๕

๓.๗ ประมาณการงบประมาณ (ถามี)
: ระบุประมาณการคาใชจายที่คาดวาจะใชในการดําเนินการ

ส.ค. ก.ย.

แหลงขอมูล
อางอิง

๕๘
๓.๘ ประโยชนของผลงานที่มีตอการพัฒนางานของศาลปกครอง/สํานักงานศาลปกครอง
: ระบุวาหากผลงานไดดําเนินการแลวเสร็จ ศาลปกครอง/สํานักงานศาลปกครองจะไดรับ
ประโยชนอยางไร ทั้งทางตรงและทางออม ควรสอดคลองกับที่มา สภาพปญหา หรือความจําเปนในการเสนอผลงาน
รวมทั้งวัตถุประสงคและเปาหมายของผลงาน

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

ลงชื่อ
(

)

ตําแหนง ผูบริหารสํานักงานศาลปกครองที่กํากับดูแลหนวยงาน
วันที่
หมายเหตุ

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

