แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3

คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง

สารบัญ
หน้า
คานา
๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์
๓. ตัวชี้วัด/ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
๔. โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. การติดตามและการรายงานผล
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
- อักษรย่อรายชื่อหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ความเป็นมา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ได้เ ริ่มดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้าสู่การประเมิน ITA รวมทั้งสิ้น ๘,๓๐๑ หน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานักงานศาลปกครอง ได้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของสานักงาน ป.ป.ช. เท่ากับ ๙๒.๑๓ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A (คะแนนระหว่าง ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ คะแนน)
เป็นอันดับที่ ๒ ในกลุ่มสานักงานศาล (สานักงานศาลยุติธรรมได้คะแนน เท่ากับ ๙๗.๐๓ คะแนน อยู่ในระดับ AA และสานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้คะแนน เท่ากับ ๘๖.๖๓ คะแนน
อยู่ในระดับ A) และเป็นอันดับที่ ๑๓๗ ของภาพรวมทั้งประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานศาลปกครอง โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กาหนดเป้าหมายให้ได้คะแนนประเมิน ITA สูงขึ้นในระดับคะแนน ๙๕ คะแนน (ระดับ AA) สานักงานศาลปกครองจึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานศาลปกครองบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ภายใต้การดาเนินงานของคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบ าล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงานศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๓. ตัวชี้วัด/ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่ าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่ว ยงาน ทั้งในกรณีที่แลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่
และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
การรับสินบนในอนาคต
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๑ - I๖)
๑. บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด (ข้อ I๑)
๒. บุคลากรในหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน (ข้อ I๒)
๓. บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง (ข้อ I๓)
๔. บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ (ข้อ I๔)*
๕. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากร
ในหน่วยงานไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
๖. บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต (ข้อ I๖)
หมายเหตุ : ข้อ I๔* เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

๒

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๗ - I๑๒)
๑. มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน (ข้อ I๗)
๒. มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ข้อ I๘)
๓. มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนรวม ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (ข้อ I๙)
๔. บุคลากรในหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามความเป็นจริง ไม่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ (ข้อ I๑๐)
๕. หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (ข้อ I๑๑)
๖. หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน (ข้อ I๑๒)

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อประโยชน์ใ ห้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๑๓ - I๑๘)
การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บังคับบัญชาในการใช้อานาจ
๑. ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม (ข้อ I๑๓) (การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่ )
๒. ผู้ปฏิบัติงานได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง (ข้อ I๑๔)
๓. ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม (ข้อ I๑๕)
๓

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานทาธุระส่วนตัวให้ตนเอง (ข้อ I๑๖)
๕. ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการให้ผู้ปฏิบัติงานทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการเสี่ยงต่อการทุจริต (ข้อ I๑๗)
๖ การบริหารงานบุคคลจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจ ไม่มีการซื้อหรือขายตาแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง (ข้อ I๑๘)
คานิยาม : ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลาดับที่สูงกว่าท่านและทาหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๑๙ - I๒๔)
๑. บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องของตน (ข้อ I๑๙)
๒. มีการกาหนดขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างสะดวก (ข้อ I๒๐)
๓. บุคลากรในหน่วยงานมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง (ข้อ I๒๑)
๔. บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชนไม่มีการนาเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง (ข้อ I๒๒)
๕. บุคลากรในหน่วยงานรับทราบแนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (ข้อ I๒๓)
๖. มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (ข้อ I๒๔)

๔

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้ บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุง
การทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๒๕ - I๓๐)
๑. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริต (ข้อ I๒๕)
๒. หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน (ข้อ I๒๖)
๓. หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ข้อ I๒๗)
๔. หน่วยงานมีการต่อต้านการทุจริตด้วยการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (ข้อ I๒๘)
๕. หน่วยงานมีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (ข้อ I๒๙)
๖. หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นโดยร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (ข้อ I๓๐)

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ ของผู้รับ บริ การ ผู้มาติด ต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนิ นงานในประเด็ นที่เ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้ าที่ข องเจ้าหน้าที่ โดยยึด หลั ก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมู ลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน
แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง
ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
๕

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๑ - E๕) ข้อคาถามคล้ายกับ ข้อ I๑ - I๖
๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด (ข้อ E๑)
๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน (ข้อ E๒)
๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล (ข้อ E๓)
๔. ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับค วามบันเทิง เป็นต้น เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ (ข้อ E๔)*
๕. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการดาเนินงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก (ข้อ E๕)
หมายเหตุ : ข้อ E๔* เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือค วามคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการและ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยัง ประเมินการรับรู้เ กี่ยวกับ การจั ดให้มีช่ องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รั บบริการ ผู้มาติดต่ อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๖ - E๑๐)
๑. การเผยแพร่ข้อมูลสาหรับผู้มาติดต่อต้องเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย (ข้อ E๖)
๒. มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน (ข้อ E๗)
๓. มีช่องทางการรับฟังคาติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ (ข้อ E๘)
๔. มีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลหรือสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน (ข้อ E๙)
๕. มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ข้อ E๑๐)

๖

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๑๑ - E๑๕)
๑. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (ข้อ E๑๑)*
๒. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานให้ดีขึ้น (ข้อ E๑๒)*
๓. หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น (ข้อ E๑๓)
๔. หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (ข้อ E๑๔)*
๕. มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น (ข้อ E๑๕)
หมายเหตุ : ข้อ E๑๑* หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ข้อ E๑๒* หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ข้อ E๑๔* การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเป็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ
๑. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๒. การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
๓. การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๔. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพ ยากรบุคคล
๕. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมู ลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
๗

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ตอบข้อคาถาม O๑ - O๙)
๙.๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑) โครงสร้าง (ข้อ O๑) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
(๑.๒) ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
๒) ข้อมูลผู้บริหาร (ข้อ O๒) ประกอบด้วย
(๒.๑) รายงานของผู้บริหารของหน่วยงาน
(๒.๒) ประกอบด้วย ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
๓) อานาจหน้าที่ (ข้อ O๓) ได้แก่ ข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
๔) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (ข้อ O๔) ประกอบด้วย
(๔.๑) แผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี
(๔.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
(๔.๓) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๕) ข้อมูลการติดต่อ (ข้อ O๕) ประกอบด้วย
(๕.๑) ที่อยู่หน่วยงาน
(๕.๒) หมายเลขโทรศัพท์
(๕.๓) หมายเลขโทรสาร
(๕.๔) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Mail)
(๕.๕) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข้อ O๖) ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๙.๑.๒ การประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข้อ O๗) ประกอบด้วย
- ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๙.๑.๓ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๑) Q & A (ข้อ O๘) ประกอบด้วย
(๑.๑) ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถตอบข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad ,
กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น
(๑.๒) สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๘

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
๒) Social Network (ข้อ O๙) ประกอบด้วย
(๒.๑) เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น
(๒.๒) สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๙.๒ การบริหารงาน (ตอบข้อคาถาม O๑๐ - O๑๗)
๙.๒.๑ การดาเนินงาน
๑) แผนดาเนินงานประจาปี (ข้อ O๑๐) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
(๑.๓) เป็นแผนที่ระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๑๑) ประกอบด้วย
(๒.๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
(๒.๒) มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
(๒.๓) เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี (ข้อ O๑๒) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
(๓.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.๒.๒ การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข้อ O๑๓) ประกอบด้วย
- คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจสาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
๙.๒.๓ การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้น
การเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน
๑) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ข้อ O๑๔) ประกอบด้วย
(๑.๑) คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการให้บริการ หรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
๙

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
๒) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อ O๑๕) ประกอบด้วย
(๒.๑) ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
(๒.๒) เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ (ข้อ O๑๖) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
(๓.๒) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๔) e - Service (ข้อ O๑๗) ประกอบด้วย
(๔.๑) ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
(๔.๒) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ (ตอบข้อคาถาม O๑๘ - O๒๔)
๙.๓.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (ข้อ O๑๘) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
(๑.๒) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๑๙) ประกอบด้วย
(๒.๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
(๒.๓) เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (ข้อ O๒๐) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
(๓.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.๓.๒ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาจัดหาพัสดุ (ข้อ O๒๑) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๒) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
๒) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ข้อ O๒๒) ประกอบด้วย
(๒.๑) ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
(๒.๒) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ข้อ O๒๓) ประกอบด้วย
(๓.๑) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้า ง เป็นต้น
(๓.๓) จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
(๓.๔) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี (ข้อ O๒๔) ประกอบด้วย
(๔.๑) ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(๔.๒) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
(๔.๓) เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอบข้อคาถาม O๒๕ - O๒๘)
๙.๔.๑ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๕) ประกอบด้วย
(๑.๑) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
(๑.๒) เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
(๑.๓) เป็นนโยบายที่ใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๖) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุค ลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
(๒.๒) เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O๒๕ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O๒๕
(๒.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ข้อ O๒๗) ประกอบด้วย
(๓.๑) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(๓.๒) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(๓.๓) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
๑๑

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (ต่อ)
(๓.๔) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
(๓.๕) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
(๓.๖) เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔) รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี (ข้อ O๒๘) ประกอบด้วย
(๔.๑) ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๔.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
(๔.๓) เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๒
๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (ตอบข้อคาถาม O๒๙ - O๓๓)
๙.๕.๑ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๑) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ข้อ O๒๙) ประกอบด้วย
(๑.๑) คู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ข้อ O๓๐) ประกอบด้วย
(๒.๑) ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
(๒.๒) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๓) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี (ข้อ O๓๑) ประกอบด้วย
(๓.๑) ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
(๓.๒) มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนิน การ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุ
ไม่มีเรื่องร้องเรียน)
(๓.๓) เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๙.๕.๒ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๑) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ข้อ O๓๒) ประกอบด้วย
(๑.๑) ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
(๑.๒) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
๒) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ข้อ O๓๓) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่ วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
(๒.๒) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ
๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็ นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (ตอบข้อคาถาม O๓๔ - O๔๑)
๑๐.๑.๑ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
๑) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร (ข้อ O๓๔) ประกอบด้วย
(๑.๑) แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
(๑.๒) ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
๒) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ข้อ O๓๕) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
(๒.๒) เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
(๒.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐.๑.๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี (ข้อ O๓๖) ประกอบด้วย
(๑.๑) ผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
(๑.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ข้อ O๓๗) ประกอบด้วย
(๒.๑) การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน
(๒.๒) เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖
(๒.๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐.๑.๓ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ข้อ O๓๘) ประกอบด้วย
- การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่ อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (ต่อ)
๑๐.๑.๔ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี (ข้อ O๓๙) ประกอบด้วย
(๑.๑) แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
(๑.๓) เป็นแผนที่ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๔๐) ประกอบด้วย
(๒.๑) ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
(๒.๓) เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๓) รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี (ข้อ O๔๑) ประกอบด้วย
(๓.๑) ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(๓.๒) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสั มฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
(๓.๓) ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ตอบข้อคาถาม O๔๒ - O๔๓)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๑) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ O๔๒) ประกอบด้วย
(๑.๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(๑.๒) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้ น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
(๑.๓) มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
๒) การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อ O๔๓) ประกอบด้วย
(๒.๑) แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(๒.๒) มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสแนวปฏิบัติของหน่วยงานในข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(๒.๓) เป็นการดาเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๔

๔. โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ

ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

๑. การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาการให้บริการและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
๑. การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาการให้บริการหรือจัดทาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนหรือผู้รับบริการ ได้แก่ การรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้รับบริการ การร้องเรียน/ร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางในรูปแบบต่างๆ เช่น Website
ศาลปกครอง กล่องรับฟังความคิดเห็น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
กิจกรรมย่อย
๑.๑ การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ในอินทราเน็ตสานักงานศาลปกครอง และในเว็บไซต์
ศาลปกครอง เพื่อให้สามารถรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังมีช่องทางต่างๆ
ได้แก่ ทางไปรษณีย์ ยื่นด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ของสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี (สบก.)
๑.๒ การบริหารจัดการระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ (สกม.)
๑.๓ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ และการสร้างเครือข่ายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Facebook Line กลุ่มหน่วยงานต่างๆ
สื่อวีดิทัศน์ผ่าน Smart TV เป็นต้น (สศภ.)
๑.๔ จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน/ความคิดเห็น/คาแนะนาในการดาเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน
Facebook QR Code กล่องรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นโดยวางไว้บริเวณจุดให้บริการประชาชน และบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ (สศภ.)
๑.๕ รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนโดยพนักงานคดีปกครองทาหน้าที่รับเรื่องฯ หรือในรูปแบบคณะกรรมการรับเรื่อง
ร้องเรียน (สศภ.)
๑.๖ “Happy People Happy Staff” ประกอบด้วย การพัฒนาการช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้รับบริการกับศาลปกครอง
สงขลา การพัฒนาระบบการให้คาปรึกษาแนะนาเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาศูนย์บริการ
ประชาชนให้รองรับต่อการขอรับบริการต่างๆ และการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้รองรับผู้รับบริการ (สศภ.สข.)
๑.๗ ให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน เช่น เรื่องจิตสานึกการให้บริการ Service mind (สปช.
วตป. และ สศภ.)
๒.

การทบทวนและปรับปรุงแผนผังขั้นตอนการดาเนินงานที่เป็นภารกิจสาคัญของหน่วยงาน พร้อมทั้งสื่อสารและเผยแพร่
ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายในและผู้รับบริการภายนอกรับทราบ เช่น
๒.๑ ปรับปรุง/จัดทาผังขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ/และการให้บริการ (สศภ. และ สปช.)
๒.๒ งานบริการบุคลากร เช่น การขอหนังสือรับรอง (สบม.)
๑๕

ผู้รับผิดชอบ

ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๓

ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการให้บริการ เช่น
- สศภ.
- สบก.
- สกม.
- สปช.
- วตป.

ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๓

ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจ
ในการให้บริการ เช่น
- สศภ.
- สปช.
- สบม.

ลาดับ
๓.

ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาหลักเกณฑ์หรือแนวทาง/มาตรการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๓
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
๓.๑ การจัดทาหลักเกณฑ์/แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ของสานักงานศาลปกครอง ในเรื่องการยืม - คืนครุภัณฑ์ทุกประเภท
(สบส. เป็นหน่วยงานหลัก และ สกม. ร่วมดาเนินการ)
๓.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบน (สกม.)
๓.๓ มาตรการเรื่องเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติราชการหรือการขออนุญาตไปทาธุระส่วนตัวในเวลาราชการ (คณะทางาน
ประกอบด้วย สศส. สศก. สบม. และ สกม. เป็นฝ่ายเลขานุการ)
๓.๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ
ประกอบด้วย (สบย. ร่วมดาเนินกับ สกม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๓.๔.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสานักงานศาลปกครอง (สบย.)
๓.๔.๒ จัดทาข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลปกครอง เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น (สบย.)
๓.๔.๓ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น (สบย. ร่วมดาเนินกับ สกม.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๓.๕ การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย (สบย. ร่วมดาเนินกับ
สกม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๓.๕.๑ รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๓.๕.๒ มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แนวปฏิบัติของหน่วยงานไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๖ แจ้งเวียนหลักเกณฑ์/แนวทาง/มาตรการเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานศาลปกครองให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Webpage ของหน่วยงาน
Intranet และ Line กลุ่มของหน่วยงาน (กลุ่มบริหารทั่วไปทุกหน่วยงาน)

๑๖

ผู้รับผิดชอบ
- สบส.
- สกม.
- สศส.
- สศก.
- สบม.
- สบย.
- กลุ่มบริหารทั่วไป
ทุกหน่วยงาน

ลาดับ
๔.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทาแผนหรือนโยบายในการบริหารงานด้านต่างๆ ของสานักงานศาลปกครอง ได้แก่
รายไตรมาส
๔.๑ การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การกากับติดตาม การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของสานักงานศาลปกครอง รวมทั้งเผยแพร่การได้รับการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ให้บุคลากรทราบผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย
๔.๑.๑ ระดับสานักงาน (สบย.)
๑) การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสานักงาน
ศาลปกครอง (สบย.)
๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) (สบย.)
๓) รายงานผลการปฏิบัตงิ านและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (สบย.)
๔) เผยแพร่แผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานตามข้อ ๑) - ๓) ในเว็บไซต์ศาลปกครอง
และ Social Media ต่างๆ เช่น Line กลุ่ม ITA และ The Star PR (สบย. และ สวส.)
๔.๑.๒ จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายในหน่วยงานและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบ (กลุ่มบริหารทั่วไปทุกหน่วยงาน)

- สบย.
- กลุ่มบริหารทั่วไป
ทุกหน่วยงาน

๔.๒ การจัดทาแผน การกากับติดตาม และการรายงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สบย.)
๔.๒.๑ จัดประชุมคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
๔.๒.๒ จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒.๓ รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
๔.๒.๔ รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สบย.

๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๔.๓.๑ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สบส.)
๔.๓.๒ จัดทาประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สบส. และ สศภ.)
๔.๓.๓ จัดทาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สบส.)
๑๗

- ก.พ. ๖๓
- ก.พ. - มี.ค. ๖๓
- พ.ค. ๖๓
- พ.ค. ๖๓
ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๓

- สบส.
- สศภ.
- สวส.
- สปช.

ลาดับ

ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

๔.๓.๔ จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี (สบส.)
๔.๓.๕ นาแผนงานตาม ๑ - ๔ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง (สวส. และ สปช.)
๔.๔ การทบทวนนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔.๔.๑ ทบทวนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบม.)
๔.๔.๒ เผยแพร่การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบตั ิงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
และการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบม.)
๔.๔.๓ ทบทวนและเผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่
๑) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (สบม.)
๒) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (สบม.)
๓) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (สบม. และ วตป.)
๔) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (สบม.)
๕) หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ (สบม.)
๔.๔.๔ รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น
๑) ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบม. และ วตป.)
๒) จัดทาและเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ได้แก่ ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สบม. และ วตป.)

ภายใน ๑๕ พ.ค. ๖๓

๔.๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี (สบย. เป็นหน่วยงานหลัก โดยทุกหน่วยงานร่วมกันดาเนินการ)
ภายในปีงบประมาณ
๔.๕.๑ ผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
พ.ศ. ๒๕๖๓
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
๔.๕.๒ ข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง มาตรการ
และการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
๔.๕.๓ การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
๔.๕.๔ จัดทาและประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ตามแผนการประเมินความเสี่ยงของสานักงานศาลปกครอง
และภายในหน่วยงาน
๑๘

- สบม.
- วตป.

สบย. และทุกหน่วยงาน

ลาดับ
๕.

ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น นาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานและ
การให้บริการ เช่น (กิจกรรม ๓.๑ และ ๓.๖ - ๓.๗ สวส. ดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓)
การให้บริการสาหรับบุคลากรภายใน
๕.๑ ระบบวันลา (สวส.)
๕.๒ จัดหาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (ระบบ RFID) สาหรับให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง (สสม.)
๕.๓ จัดให้มีระบบการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน โดยการนาลายมือชื่อจากระบบการลา มาใช้ในระบบการรับทราบ
ผลการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนผ่านทางระบบ Intranet โดยยกเลิกการลงลายมือชื่อรับทราบผลการเลื่อน
เงินเดือนฯ ในระบบบัญชีรายชื่อ (กระดาษ) (สบม.)
๕.๔ นาหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
มาปรับปรุงการทางานให้มีมาตรฐานมากขึ้น (สตน.)
๕.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สวส.)
การให้บริการสาหรับบุคคลภายนอก
๕.๖ ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Litigation Portal System) (สวส.)
๕.๗ การพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น โดยนา QR Code มาใช้ (สวส.)
๕.๘ บริการคัดสาเนาคาสั่ง/คาพิพากษาผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ๑) Mobile Application ๒) เคาน์เตอร์ศูนย์บริการ
ประชาชน (Walk in) และ ๓) หนังสือราชการ (สปช.)
๕.๙ พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาที่สะดวก รวดเร็วผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การให้บริการข้อมูลติดต่อสอบถาม
ผ่าน Social Media Facebook สานักงานศาล/AI Chat Bot ผ่าน Line@ สานักงานศาลปกครอง (สปช.)
๕.๑๐ ดาเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับสานักงานศาลปกครองในภูมิภาคแบบบูรณาการ เพื่อสร้างระบบ
การจัดการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
และเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (สปช.)
๕.๑๑ โครงการยกระดับการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานวิชาการ เผยแพร่บทความวิชาการ วารสาร อุทาหรณ์
งานคดีปกครอง หลักกฎหมาย ผ่านช่องทางที่หลากหลายด้านเทคโนโลยี (สวว.)
๕.๑๒ การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งในรูปแบบเอกสาร หรือ Online (สศภ.)

๑๙

ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ
- สวส.
- สสม.
- สบม.
- สตน.
- สปช.
- สวว.
- สศภ.

ลาดับ
๖.

ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานและการให้บริการ เช่น
ภายในปีงบประมาณ
๖.๑ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาบันทึกสรุปสานวนและเสนอความเห็นการจ่ายสานวนคดีให้แก่องค์คณะ พ.ศ. ๒๕๖๓
และการตั้งตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองสูงสุด (เล่มที่ ๒) (สปส.)
๖.๒ ปรับปรุงแนวปฏิบัติในศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดทาร่างคาพิพากษาและคาสั่ง (สปส.)
๖.๓ ปรับปรุงคู่มือและเทคนิคการพัฒนาผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ (สปส.)
๖.๔ ปรับปรุงคู่มือความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ (สปส.)
๖.๕ ปรับปรุงคู่มือการประสานงานและการอานวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานต่างๆ (สปส.)
๖.๖ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานการขอรับสนับสนุนกาลังเจ้าหน้าที่ในการประสานงานและอานวยความสะดวก (สปส.)
๖.๗ ปรับปรุงแนวทางการบูรณาการงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ (สปส.)
๖.๘ ปรับปรุงชวนรู้ระบบกฎหมาย ระบบศาล และหลักปฏิบัติตนเบื้องต้นสาหรับนักกฎหมาย (สปส.)
๖.๙ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายปกครอง (สปส.)
๖.๑๐ ปรับปรุงคู่มือประกอบการตรวจราชการศาลปกครองในภูมิภาคและศาลปกครองกลาง (สปส.)
๖.๑๑ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มรับฟ้อง และให้คาปรึกษา เล่มที่ ๑ หัวข้อ การจัดตั้งสานวนคดี การตรวจ
เบื้องต้น (สศส.)
๖.๑๒ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเกีย่ วกับการบังคับให้เป็นไปตามคาบังคับของศาลปกครอง โดยคณะทางานจัดทา
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครอง (สบค.)
๖.๑๓ ปรับปรุงการบริการด้านสิทธิประโยชน์ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ การขอพระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ (สบม.)
๖.๑๔ ทบทวนระบบการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลปกครอง (สวส.)
๖.๑๕ ทบทวนคู่มือยืมคืนเครื่องราชฯ และเครื่องครัว สวัสดิการศาลปกครอง (สวส.)
๖.๑๖ จัดทาและเผยแพร่คู่มือการดาเนินการเรื่องแจ้งเบาะแสการทุจริตของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง (สกม.)
๖.๑๗ จัดทาคู่มือแนะนาการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (สวส.)
๖.๑๘ จัดทาคู่มือระบบให้บริการขอใช้รถยนต์ (สวส.)
๖.๑๙ จัดทาคู่มือระบบจองห้องประชุมออนไลน์ (สวส.)
๖.๒๐ จัดทาคู่มือแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (สวส.)
๖.๒๑ จัดทาคู่มือระบบยืนยันตนด้วย QR ID ผ่านอุปกรณ์มือถือ (สวส.)

๒๐

ผู้รับผิดชอบ
- สปส.
- สศส.
- สบค.
- สบม.
- สวส.
- สกม.

ลาดับ

ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม

๒. การเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
๗. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
กิจกรรมในระดับสานักงานศาลปกครอง (ภาพรวม) เช่น
๗.๑ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสานักงานศาลปกครองในหลักสูตรต่างๆ โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ ITA เช่น
พนักงานคดีปกครอง เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง (วตป.)
๗.๒ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ITA ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
- จัดทาบทความส่งเสริมและเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากรสานักงานศาลปกครอง และนาไปจัดทา role - play และ
เผยแพร่ผ่าน Website ศาลปกครอง (สกม. และ สปช.)
๗.๓ จัดทา Infographic เกี่ยวกับ ITA (สปช.)
๗.๔ กิจกรรมเสียงตามสาย โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ ITA (สปช.)
๗.๕ กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ทาความดี และมีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ (สบย.)

๘.

กิจกรรมในระดับหน่วยงาน (ภายในหน่วยงาน) เช่น
๗.๖ การประกวดวิสัยทัศน์สานักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี (สศภ.สพ.)
๗.๗ “เรื่องเล่า ITA เช้านี้” (สศภ.สพ.)
๗.๘ จัดทาคาขวัญหรือสโลแกนการให้บริการประชาชน (สปช.)
๗.๙ กิจกรรมนาร่อง เผยแพร่ รณรงค์ และกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับ ITA ภายในสานักกฎหมาย (สภากาแฟ) (สกม.)
๗.๑๐ ส่งเสริมจรรยาบรรณข้าราชการที่ดีให้แก่บุคลากรของ สบต. (ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กร
แห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) (สบต.)
๗.๑๑ การดาเนินการภายในหน่วยงานโดยการทบทวน/ปรับปรุง/จัดตั้งคณะทางาน ITA ภายในหน่วยงาน โดยมี
ผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก และวิทยาลัย เป็นประธานคณะทางาน และมีผู้แทนจากทุกกลุ่มงานเข้าร่วมเป็น
คณะทางานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) ภายใน
หน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
รณรงค์ ปลูกฝัง และปลุกจิตสานึกให้บุคลากรสานักงานศาลปกครองมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และต่อต้านการทุจริต เช่น
การดาเนินงานระดับสานักงาน
๘.๑ จัดทา “สารจากประธานศาลปกครองสูงสุด” ในเรื่องสานักงานศาลปกครองปฏิบตั ิราชการด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (สปส.)
๘.๒ รณรงค์ ปลูกฝังจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง (สบย.)
๒๑

ผู้รับผิดชอบ

ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

- วตป.
- สกม.
- สปช.
- สบย.
- สศภ.สพ.
- สบต.
- ทุกหน่วยงาน

ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

- สปส.
- สบย.
- สปช.
- สบม.
- สตป.
- วตป.

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมระดับหน่วยงาน
๘.๓ รณรงค์ให้ผู้อานวยการระดับสานัก และผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์ ประพฤติตนเป็นต้นแบบ และสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
๘.๓.๑ ผู้อานวยการสานักประธานศาลปกครองสูงสุด เปิดห้องเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็น สอบถามปัญหา ขอคาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ (สปส.)
๘.๓.๒ จัดทา Infographic เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ (สปช. และ สบย.)
๘.๓.๓ การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และการต่อต้านการทุจริตในการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน
๘.๓.๔ รณรงค์ให้ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์ ประพฤติตนเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงานตามแนวทาง
การดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ตามนโยบายและทิศทาง
การดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลของสานักงานศาลปกครอง (ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์) ปี 2562 อย่างต่อเนื่อง (สบม.)
1) เร่งรัดและขับเคลื่อนการดาเนินการสรรหาบุคลากรคุณภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครอง
2) ผลักดันและส่งเสริมการนาระบบดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลและการวางแผน
อัตรากาลังของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง เพื่อให้สามารถวางแผนและคาดการณ์ด้านอัตรากาลังในภาพรวม
ได้อย่างถูกต้อง
3) การเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อความโปร่งใสและทั่วถึง
4) ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลาการศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลายก่อนเลื่อนในระดับตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและพร้อมในการปฏิบัติงาน
5) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีของบุคลาการศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองให้สามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานเพื่อการพิจารณากาหนดแรงจูงใจที่เหมาะสม
๖) การจัดทาระเบียบ หลักเกณฑ์และแจ้งเวียน เพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๘.๔ รณรงค์ ปลูกฝังจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครองในระดับหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)
๘.๕ การคัดเลือกผู้เข้ารับทุนอุดหนุนการศึกษาโดยดาเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กาหนด (คณะกรรมการ
ชุดที่เกี่ยวข้อง/สตป.)
๘.๖ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานของสานักงานศาลปกครอง โดยมีการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม (วตป.)
๘.๖.๑ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานที่จัดโดยสถาบันภายนอก
๘.๖.๒ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานที่จัดโดยสานักงานศาลปกครอง
๒๒

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
- สบค.
- ทุกหน่วยงาน

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม
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ผู้รับผิดชอบ

๘.๗ ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานตามภารกิจโดยจัดทาเป็นคาสั่งสานักประธานศาลปกครองสูงสุด แยกบุคลากรในสังกัด
กลุ่ม/ศูนย์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามภารกิจ (สปส.)
๘.๘ บุคลากรน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถีชีวิต โดยการจัดทาและเผยแพร่
Infographic ผ่าน Internet ศาลปกครอง Intranet กลุ่ม Line ITA สศป. และ The Star PR ให้บุคลากรภายในองค์กร
รับทราบ (สบย.)
๘.๙ กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อปลูกฝังจิตสานึกการเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาพรวม ได้แก่ การไถ่ชีวิตโค/กระบือ การบริจาคโลงศพ และกิจกรรมทาบุญตักบาตร (สบค.)
๘.๑๐ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสานักประชาสัมพันธ์ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ และเกิดการรับรู้จากแบบอย่างของหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันปราบปรามการทุจริต (สปช.)
๙.

การปรับปรุงและเผยแพร่องค์ความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการรับทราบเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
สานักงานศาลปกครอง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website ศาลปกครอง Webpage ของหน่วยงาน facebook Line กลุ่ม
ปัจจุบันทุกเดือน
สานักงานเสียงตามสาย สื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่าน Smart TV ณ จุดให้บริการ ติดประกาศไว้ตามที่ต่างๆ
๙.๑ ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ศาลปกครองให้มีความหลากหลาย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บคุ ลากรภายในหน่วยงานทราบ เช่น Webpage ของหน่วยงาน Webmail Line
ของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ Smart TV ออกหน่วยงานเคลื่อนที่ สถานีวิทยุ เสียงตามสายภายในหน่วยงาน และเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (สศภ.)
๙.๒ จัดทาและเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์และ YouTube เกี่ยวกับแนวทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและการรักษา
ข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบ (สกม.)
- บุคลากรภายใน รวมทั้งผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการใหม่และข้าราชการรับโอน และหลักสูตร
พนักงานคดีปกครองระดับต่างๆ
- บุคคลภายนอก เช่น ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก
ก.ศป.) และผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
๙.๓ เผยแพร่ข้อมูลสถิติเรื่องแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ (สกม.)
หมายเหตุ: สวส. เป็นหน่วยงานหลัก ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง ทุกหน่วยงานดาเนินการปรับปรุงข้อมูล
ที่จะต้องเผยแพร่ให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก วิทยาลัย กากับดูแลการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละ
หน่วยงาน
๒๓

- สวส.
- ทุกหน่วยงาน
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๑๐.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สบย.)
- สานักบริหารยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง ซึ่งได้กาหนดไว้ในข้อตกลง
การปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละ
ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

สบย.
และทุกหน่วยงาน

๑๑.

โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง (สศภ.)
- คณะทางานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
เป็นหน่วยงานดาเนินการ รายละเอียดการดาเนินงานเป็นไปตามที่สานักงานศาลปกครองในภูมิภาคแต่ละแห่งกาหนด

ภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

สศภ.

หมายเหตุ :

* หมายถึง มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ช.

๒๔

๕. การติดตามและการรายงานผล
๕.๑ การติดตาม
ติดตามผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA)
ผ่านคณะทางาน ดังนี้
๑. คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยมีรองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง (นางสมฤดี ธัญญสิริ) เป็นประธานคณะทางาน
๒. คณะทางานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) โดยมีที่ปรึกษาสานักงานศาลปกครอง (นายจานงค์ ถาวรวิสิทธิ์) เป็นที่ปรึกษาคณะทางาน และนายศรณรงค์ นิลสาริกา ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา เป็นประธานคณะทางาน
๓. คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในระดับสานัก โดยมีผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก และวิทยาลัย
เป็นประธานคณะทางาน
๕.๒ การรายงานผล
การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(แผน ITA ปี ๒๕๖๓) ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องครบถ้วนตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด จึงได้กาหนดช่วงเวลาในการรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามฯ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑ ** รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผน ITA ปี ๒๕๖๓ (ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๑๐) ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๖๓ (ข้อมูลถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ตามแบบรายงานที่กาหนด
๒. ครั้งที่ ๒ *** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลองค์กร (OIT) (KPI ๙ - ๑๐) ดาเนินการตามแผน ITA ปี ๒๕๖๓ ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ข้อมูลถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามแบบรายงานที่กาหนด และให้สานักบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมผลการดาเนินงาน รวมทั้งสอบทาน
การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองให้ความเห็นชอบก่อนบันทึกข้อมูลการตอบแบบสารวจ
OIT โดยจะบันทึกข้อมูลลงในระบบ ITAS ของสานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. ครั้งที่ ๓ รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผน ITA ปี ๒๕๖๓ (ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๑๐) ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓
(ข้อมูลถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓) ตามแบบรายงานที่กาหนด และให้สานักบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๒๕

หมายเหตุ : ** หมายถึง การรายงานครั้งที่ ๑ มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการรายงานให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ช.
โดยครั้งที่ ๑ เดิม ให้รายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผน ITA ปี ๒๕๖๓ (ตัวชี้วัดที่ ๑ - ๑๐) ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
(ข้อมูลถึงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓) ตามแบบรายงานที่กาหนด
*** หมายถึง การรายงานครั้งที่ ๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด ทาข้อมูลองค์กร (OIT) (KPI ๙ - ๑๐) มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการรายงาน
ให้สอดคล้องกับการขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ของสานักงาน ป.ป.ช. โดยครั้งที่ ๒ เดิม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาข้อมูลองค์กร (OIT) (KPI ๙ - ๑๐)
ดาเนินการตามแผน ITA ปี ๒๕๖๓ ส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานที่กาหนด และให้สานักบริหารยุทธศาสตร์รวบรวม
ผลการดาเนินงาน รวมทั้งสอบทานการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th) เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองให้ความเห็นชอบ
ก่อนบันทึกข้อมูลการตอบแบบสารวจ OIT โดยจะบันทึกข้อมูลลงในระบบ ITAS ของสานักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

**************************************

๒๖

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

รายชื่อสานัก
สำนักประธำนศำลปกครองสูงสุด
สำนักงำนศำลปกครองสูงสุด
สำนักอธิบดีศำลปกครองกลำง
สำนักงำนศำลปกครองกลำง
สำนักงำนศำลปกครองขอนแก่น
สำนักงำนศำลปกครองเชียงใหม่
สำนักงำนศำลปกครองนครรำชสีมำ
สำนักงำนศำลปกครองนครศรีธรรมรำช
สำนักงำนศำลปกครองพิษณุโลก
สำนักงำนศำลปกครองระยอง
สำนักงำนศำลปกครองสงขลำ
สำนักงำนศำลปกครองอุดรธำนี
สำนักงำนศำลปกครองอุบลรำชธำนี
สำนักงำนศำลปกครองเพชรบุรี
สำนักงำนศำลปกครองนครสวรรค์
สำนักงำนศำลปกครองสุพรรณบุรี
สำนักงำนศำลปกครองภูเก็ต
สำนักงำนศำลปกครองยะลำ
สำนักบังคับคดีปกครอง
สำนักวิจัยและวิชำกำร

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

ลาดับ
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

รายชื่อสานัก
สำนักหอสมุดกฎหมำยมหำชน
สำนักประชำสัมพันธ์
สำนักกำรต่ำงประเทศ
สำนักบริหำรยุทธศำสตร์
สำนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
สำนักวิทยำกำรสำรสนเทศ
สำนักบริหำรกำรเงินและต้นทุน
สำนักบริหำรทรัพย์สิน
สำนักบริหำรกลำง
สำนักตรวจสอบภำยใน
สำนักกฎหมำย
วิทยำลัยตุลำกำรและข้ำรำชกำรฝ่ำยศำลปกครอง
วิทยำลัยกำรยุติธรรมทำงปกครอง

ชื่อย่อ
สสม.
สปช.
สตป.
สบย.
สบม.
สวส.
สบต.
สบส.
สบก.
สตน.
สกม.
วตป.
วยป.

