แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สานักบริหารยุทธศาสตร์

คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
สาหรับการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักบริหารยุทธศาสตร์ได้มีการศึกษาทบทวนผลการประเมิน ITA ในหลายปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2561) เพื่อนาผลการวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งมาพัฒนาการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนามาสู่การจัดทา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การอานวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรม อย่างมีมาตรฐาน รวมทั้ง
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงานศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
สานักบริหารยุทธศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นประโยชน์
และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง เพื่อนาไปสู่การขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
มิถุนายน 2562
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แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. ความเป็นมา
สานัก งานศาลปกครองได้เข้า ร่ว มการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency
Assessment: ITA) ตามแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด โดยดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน
เพื่อให้สานักงานศาลปกครองได้รับทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และนาผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่ว ยงานในสานักงานศาลปกครองได้อย่างมีประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ และโดยที่คณะรัฐ มนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเข้าสู่การประเมิน ITA
รวมทั้งสิ้น ๘,๓๐๐ หน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสานักงานศาลปกครอง ได้คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของสานักงาน ป.ป.ช. เท่ากับ ๘๔.๘๓ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก และเป็นอันดับที่ ๑
ของหน่วยงานสานักงานศาล ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาอันดับและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานศาลปกครอง จึงจัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานศาลปกครองบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามเกณฑ์ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
และแผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พร้อมทั้งได้ถ่ายระดับเป็นแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับหน่วยงานของสานักงานศาลปกครอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน
ที่มีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวย
ความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสานักงานศาลปกครองด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงานศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๓. โครงการและกิจกรรม
แผนป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของส านั ก งานศาลปกครอง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้ ว ย โครงการและกิ จ กรรม
ดังตารางต่อไปนี้

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่ว ยงาน ทั้งในกรณีที่แลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่
และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 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 เช่ น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ (ข้อ I๔)*
๕) ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็ นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา (ข้อ I๕)*
๖) บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอานวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต (ข้อ I๖)
หมายเหตุ : ข้อ I๔* เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
ข้อ I๕* การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้ กันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคม
๒

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๑. จัดทาแผนผัง ขั้นตอนการดาเนินงาน โดยกาหนดระยะเวลาของงานในขั้นตอนนั้นๆ และติดประกาศไว้
บริเวณที่ให้บริการ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น
๑) การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (บุคลากรภายใน) (สบก.)
๒) การขอหนังสือรับรองต่างๆ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบุคลากรภายใน) (สบม.)
๓) การให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องต่างๆ (สานักงานศาล/ศูนย์บริการประชาชน สปช.)
๒. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผูร้ ับบริการเพื่อนามาปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ (สปช. เป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นและคัดกรองก่อนส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ)
- บุคคลภายนอกหน่วยงาน (สปช. และหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง)
- บุคลากรภายในหน่วยงาน (สบก .ดาเนินการตามช่องทางปกติ))
๓. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง (วตป.)
๑) โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของพนักงานคดีปกครอง (โดยสอดแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไว้ในหลักสูตรในการอบรม)
๒) โครงการเสริมสร้า งความรู้ ทัก ษะ และความเชี่ย วชาญของบุค ลากรในสายงานสนับ สนุน
(โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้ างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไว้ในหลักสูตร
ในการอบรม)
๓) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในรูปแบบ วิธีการ
และช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และเผยแพร่องค์ความรู้ตาม
ความเหมาะสมจาเป็น
(๓.๑) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) (ทุกหน่วยงาน)
(๓.๒) แผนภาพ Infographic (สบย. และ สปช.)
(๓.๓) เผยแพร่องค์ความรู้ตามความเหมาะสมจาเป็น (สกม. และทุกหน่วยงาน)
๔) กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ทาความดี และมีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ (สบย.)

๓

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.

- สานักงานศาล
- สบก.
- สบม.
- สปช.

- สปช.
- สบก.
- วตป.

- ทุกหน่วยงาน
- สบย./ สปช.
- สกม./ทุกหน่วยงาน
- สบย.

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบป ระมาณนับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย
นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๗ - I๑๒)
๑) มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน (ข้อ I๗)
๒) มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยคานึงถึงความคุ้มค่า และไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณทีต่ ั้งไว้ (ข้อ I๘)
๓) มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อส่วนรวม ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (ข้อ I๙)
๔) บุคลากรในหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามความเป็นจริง ไม่เป็นเท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ (ข้อ I๑๐)
๕) หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (ข้อ I๑๑)
๖) หน่วยงานเปิดโอกาสให้บคุ ลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการสอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน (ข้อ I๑๒)
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๑) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (สบย.)
๒) จัด ท ารายงานการก ากับ ติ ด ตามการใช้จ่ า ยงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดื อ น
(ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) (สบย.)
๓) จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) (สบย.)
๔) เผยแพร่แผนและรายงานตามข้อ ๑) - ๓) ในเว็บไซต์ศาลปกครอง และ/หรือ Social Media ต่างๆ
เช่น Line กลุ่ม ITA และ The Star PR (สบย.)

๔

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- สบย.
- สบย.
- สบย.
- สบย./สวส.
(เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ศาลปกครอง)

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผูม้ ีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอือ้ ประโยชน์ให้กลุม่ หรือพวกพ้อง
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๑๓ - I๑๘)
การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บังคับบัญชาในการใช้อานาจ
๑) ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม (ข้อ I๑๓)
๒) ผู้บังคับบัญชามีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระดับคุณภาพของงาน (ข้อ I๑๔)
๓) ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม (ข้อ I๑๕)
๔) ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งการให้ผู้ปฏิบตั ิงานทางานส่วนตัวให้ตนเอง (ข้อ I๑๖)
๕) ผู้บังคับบัญชาต้องไม่สั่งให้ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการเสี่ยงต่อการทุจริต (ข้อ I๑๗)
๖) การบริหารงานบุคคลจะต้องไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอานาจการซื้อหรือขายตาแหน่ง หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง (ข้อ I๑๘)
คานิยาม : ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในลาดับที่สูงกว่าท่านและทาหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๑) โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสายงานสนับสนุน ในระดับ
หัวหน้าทีม/ผู้อานวยการกลุ่มขึ้นไป (โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในการใช้อานาจการบริหารงานไว้ในหลักสูตรการอบรม) (วตป.)
๒) กิจกรรมจัดทาสื่อ Infographic เพื่อสื่อสารการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บังคับบัญชาในการใช้อานาจ
หน้าที่สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม (สบย.)
๓) กิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริหาร สศป. ผอ. ระดับสานัก และ ผอ.กลุ่ม/ศูนย์สื่อสารสร้างความเข้าใจกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สบย.)

๕

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- วตป.
- สบย.
- ผู้บริหาร สศป.
- ผอ. ระดับสานัก
- ผอ. กลุ่ม/ศูนย์
- สบย.

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนา ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็น
ของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการทีถ่ ูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมี
การกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๑๙ - I๒๔)
๑) บุคลากรในหน่วยงานต้องไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องของตน (ข้อ I๑๙)
๒) มีการกาหนดขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานได้อย่างสะดวก (ข้อ I๒๐)
๓) บุคลากรในหน่วยงานมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง (ข้อ I๒๑)
๔) บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชนไม่มีการนาเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง (ข้อ I๒๒)
๕) บุคลากรในหน่วยงานรับทราบแนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (ข้อ I๒๓)
๖) มีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือพวกพ้อง (ข้อ I๒๔)
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๑) จัดทาประกาศ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ (สบส.)
๒) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานด้วยวิธีการต่างๆ โดยให้ความรู้
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้ทรัพย์สินของราชการตามความเหมาะสมจาเป็นของหน่วยงาน เช่น
การฝึกอบรม/สัมมนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และเผยแพร่องค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
(กลุ่มบริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน)
๓) กาหนดแนวทาง/มาตรการในการกากับติดตามการดาเนินงานหลังจากจัดทาประกาศ/แนวปฏิบัติฯ
และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ (สบส.)

๖

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- สบส. (ภาพรวม)
- บห. ทุกหน่วยงาน
แจ้งให้บุคลากร
ในหน่วยงานทราบ
- สบส.

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง
โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย
และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผ ลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม I๒๕ - I๓๐)
๑) ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริต (ข้อ I๒๕)
๒) หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน (ข้อ I๒๖)
๓) หน่วยงานมีการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ข้อ I๒๗)
๔) หน่วยงานมีการต่อต้านการทุจริตด้วยการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย (ข้อ I๒๘)
๕) หน่วยงานมีการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (ข้อ I๒๙)
๖) หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นโดยร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก ติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดาเนินการ
อย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง (ข้อ I๓๐)
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๑) ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ (สบย.)
๒) โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (สบย.)
(๑) ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา “แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
(๒) จัดทาร่าง “แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
(๓) กาหนดกลไกในการดาเนินโครงการ
(๔) จัดประชุมคณะทางานฯ
(๕) ขออนุมัติ และเผยแพร่แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ติดตามความก้าวหน้าและจัดทารายงานผลการดาเนินงานเสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
๓) จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลูกฝังจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโอกาสต่างๆ (สบย. สปช.
และทุกหน่วยงาน)

๗

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

- สบย.
- สบย.

- สบย. สปช./
ทุกหน่วยงาน

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมู ลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน
แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง
ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารและการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๑ - E๕) ข้อคาถามคล้ายกับ ข้อ I๑ - I๖
๑) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด (ข้อ E๑)
๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน (ข้อ E๒)
๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล (ข้อ E๓)
๔) ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ (ข้อ E๔)*
๕) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการดาเนินงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก (ข้อ E๕)
หมายเหตุ : ข้อ E๔* เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑. จัดทาแผนผัง ขั้นตอนการดาเนินงาน โดยกาหนดระยะเวลาของงานในขั้นตอนนั้นๆ และติดประกาศไว้
บริเวณที่ให้บริการ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เช่น
๑) การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (บุคคลภายนอก) (สานักงานศาล และ สบก.)
- สานักงานศาล/
๒) การขอหนังสือรับรองต่างๆ (หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการบุคคลภายนอก)
- สบก.
๓) การให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องต่างๆ (สานักงานศาล/ศูนย์บริการประชาชน สปช.)
- สปช.
๒. จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการเพื่อนามาปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินงาน
- สบย.
อย่างสม่าเสมอ (สบย. ในโครงการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อศาลปกครอง สบก. และ
สปช. เป็นศูนย์กลางคัดกรองข้อมูล)
- บุคลากรภายใน (สบก.)
- สบก.
- บุคคลภายนอก (สปช.)
- สปช.
๘

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๓. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
๑) โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของพนักงานคดีปกครอง (โดยสอดแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไว้ในหลักสูตรในการอบรม)
๒) โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสายงานสนับสนุน (โดยสอดแทรก
เนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไว้ในหลักสูตรในการอบรม)
๓) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในรูปแบบ วิธีการ
และช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และเผยแพร่องค์ความรู้ตาม
ความเหมาะสมจาเป็น
(๓.๑) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) (ทุกหน่วยงาน)
(๓.๒) แผนภาพ Infographic (สบย./สปช.)
(๓.๓) เผยแพร่องค์ความรู้ตามความเหมาะสมจาเป็น (ทุกหน่วยงาน)
๔) กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ทาความดี และมีจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ (สบย.)

๙

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- วตป.

- ทุกหน่วยงาน
- สบย./สปช.
- ทุกหน่วยงาน
- สบย.

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพา ะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิน งาน/การให้บริการและ
มีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๖ - E๑๐)
๑) การเผยแพร่ข้อมูลสาหรับผู้มาติดต่อต้องเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย (ข้อ E๖)
๒) มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน (ข้อ E๗)
๓) มีช่องทางการรับฟังคาติชม หรือความคิดเห็นเกีย่ วกับการดาเนินงาน/การให้บริการ (ข้อ E๘)
๔) มีการชี้แจงและตอบคาถามเมื่อมีข้อกังวลหรือสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน (ข้อ E๙)
๕) มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ข้อ E๑๐)
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑) ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ศาลปกครองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (สวส. เป็นหน่วยงานหลัก ในการเผยแพร่
- สวส./
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง ทุกหน่วยงานดาเนินการปรับปรุงข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่* ให้เป็นปัจจุบัน
ทุกหน่วยงานที่ต้อง
โดยผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก วิทยาลัย กากับดูแลการปรับปรุงข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน)
เผยแพร่ข้อมูล
๒) จัดทาช่องทางการติดต่อสื่อสาร และการตอบข้อซักถาม (สวส.)
- สวส.
- จัดทาช่องทางการติดต่อสื่อสาร สาหรับบุคคลภายนอกและภายในหน่วยงาน (สปช.)
- สปช.
- การตอบข้อซักถามบุคคลภายนอกหน่วยงาน (สปช.)
- สปช.
- การตอบข้อซักถามบุคลากรภายในหน่วยงาน (สบก.)
- สบก.
๓) จัดทาช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเว็บไซต์ศาลปกครอง (สาหรับบุคคลภายนอกองค์กร) และ
- สกม.
อินทราเน็ตสานักงานศาลปกครอง (สาหรับบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง)
(สปช. เป็นศูนย์กลาง
- จัดทาช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ สาหรับบุคคลภายนอกและภายในหน่วยงาน (สกม.)
ในการรับฟังความ
คิดเห็นและคัดกรอง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ คือ รายการข้อมูลตามประเด็นการประเมินในตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐
ก่อนส่งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ)
๑๐

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- บุคคลภายนอก
หน่วยงาน (สปช. และ
หน่วยงานที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้อง)
- บุคลากรภายใน
หน่วยงาน (สบก.
ดาเนินการตาม
ช่องทางปกติ)

๑๑

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม E๑๑ - E๑๕)
๑) เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ (ข้อ E๑๑)
๒) เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานให้ดีขึ้น (ข้อ E๑๒)*
๓) หน่วยงานมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วขึน้ (ข้อ E๑๓)
๔) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี ว่ นได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น (ข้อ E๑๔)*
๕) มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใส (ข้อ E๑๕)
หมายเหตุ : ข้อ E๑๒* หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ
ข้อ E๑๔* การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเป็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
ระยะเวลาดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การปรับปรุงระบบการให้บริการต่างๆ โดยนาเทคโนโลยี มาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการต่างๆ
๑) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมาย/กฎ คาพิพากษา คาสั่งของศาลปกครองในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการพิจารณา
- สวส.
พิพากษาคดีและให้บริการประชาชน (สวส.)
๒) ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Litigation Portal System) (สวส.)
- สวส.
๓) การพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น โดยนา QR Code มาใช้ (สวส.)
- สวส.
๔) โครงการยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เป็นเลิศ (สปช.)
- สปช.
(๑) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และใช้บริการโทรศัพท์หมายเลข ๑๓๕๕ ในการติดต่อกับสานักงาน
- สบย. จัดทา
ศาลปกครอง
Infographic เผยแพร่
(๒) พั ฒ นาระบบการให้ ค าปรึ ก ษาที่ ส ะดวก รวดเร็ ว ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ด้ า นทรั พ ยากร
ผ่านช่องทางต่างๆ
ด้านการจัดบริการ และด้านเทคโนโลยี
- การให้บริการข้อมูล ติดต่อสอบถามผ่านโซเชียลมีเดีย เฟสบุค๊ สานักงานศาลปกครอง
- การพัฒนาระบบการถามตอบอัตโนมัติ AI Chat BOT ผ่าน Line @ ของสานักงานศาลปกครอง
หมายเหตุ : *โครงการ ๑) - ๔) เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสานักงานศาลปกครอง
๑๒

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ
๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส
ในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม O๑ - O๙)
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑) ข้อมูลทั่วไป
(๑) โครงสร้าง ได้แก่ ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น (ข้อ O๑)
(๒) ข้อมูลผู้บริหาร ได้แก่ ข้อมูล ชื่อ - นามสกุล และตาแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด (ข้อ O๒)
(๓) อานาจหน้าที่ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด (ข้อ O๓)
(๔) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า ๑ ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุม
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๔)
(๕) ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ๑) ที่อยู่ ๒) หมายเลขโทรศัพท์ ๓) หมายเลขโทรสาร ๔) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Mail)
๕) แผนที่ตั้งหน่วยงาน (ข้อ O๕)
(๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรั ฐมนตรี
เป็นต้น (ข้อ O๖)
๒) ข่าวประชาสัมพั นธ์ ได้แ ก่ ข้อมู ลข่า วสารต่ างๆ ที่เ กี่ ย วข้อ งกับ การดาเนิน งานตามอานาจหน้า ที่หรื อภารกิ จของหน่วยงานตามที่ก ฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็ นข้อ มูลของปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๗)
๓) การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(๑) Q&A ได้แก่ ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ O๘)
(๒) Social Network ได้แก่ ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ O๙)
๑๓

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสาหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชน
๑) สอบทาน ทบทวน ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผูบ้ ริหารหน่วยงาน อานาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ตามประเด็นการประเมินในข้อ ๙.๑ ให้มีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครองและช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน
๒) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์* (สปช.)
๓) โครงการประชาสัมพันธ์การให้บริการของสานักหอสมุดกฎหมายมหาชน* (สสม.)
๔) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองให้แก่ประชาชน (สปช.)
หมายเหตุ : *เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานักงานศาลปกครอง

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- สวส. และทุกหน่วยงาน
ดาเนินการปรับปรุงข้อมูล
ที่จะต้องเผยแพร่ โดย
ผอ.สานักงานศาล สานัก
วิทยาลัย กากับดูแล
การปรับปรุงข้อมูล

- สปช.
- สสม.
- สปช.

ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม O๑๐ - O๑๗)
๙.๒ การบริหารงาน
๑) แผนการดาเนินงานประจาปี
(๑) แผนดาเนินงานประจาปี ได้แก่ ข้อมูลแผนดาเนินงานประจาปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๑๐)
(๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ ๖ เดือน ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนดาเนินงานประจาปี รอบ ๖ เดือน
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๑๑)
(๓) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ได้แก่ ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนดาเนินงานประจา ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ O๑๒)
๒) การจัดทาการปฏิบัติงาน
(๔) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด (ข้อ O๑๓)
๓) การให้บริการ*
(๕) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด พร้อมรายละเอียด (ข้อ O๑๔)
(๖) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ได้แก่ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอานาจหน้าทีห่ รือภารกิจของหน่วยงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๑๕)
(๗) รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ ได้แก่ ข้อมูลสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้ บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ O๑๖)
๑๔

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
(๘) e - Service ได้แก่ ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะต้องเป็นช่องทาง
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ O๑๗)
หมายเหตุ : การให้บริการ* หมายถึง การให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน
ข้อ O๑๓ - O๑๗ สาหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสาคัญต่อภารกิจของ
หน่วยงาน
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๑) แผนการดาเนินงานประจาปี
(๑) แผนดาเนินงานประจาปี
- การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสานักงานศาลปกครอง (สบย.)
(๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ ๖ เดือน
- การจัดทารายงานการกากับติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ ๖ เดือน (การประชุมหารือ
ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง) (สบย.)
(๓) รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
- การจัดทารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
๒) การปฏิบัติงาน
(๔) ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน * เช่น
- คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มรับฟ้อง (สศก. ปี ๒๕๕๙)
- แนวทางการให้คาปรึกษาแนะนา (สศก. ปี ๒๕๕๙)
หมายเหตุ: เป็นคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักซึ่งหน่วยงานที่เป็นสานักงานศาล
ได้ดาเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๕

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

- สบย.
- สบย.

- สานักงานศาล เช่น
สศก.

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๓) การให้บริการ
(๕) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เช่น คู่มือตามภารกิจหลัก
- การยื่นคาฟ้อง (สศก. และ สศภ.)
- การขอรับคาปรึกษาแนะนา (สศก. และ สศภ.)
- การขอคัดสาเนา (สปช.)
- การขอข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสาร (สปช.)
(๖) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ได้แก่ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- สถิติคดี (สบย.)
- สถิติการเผยแพร่ข้อมูล (สปช.)
(๗) รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ (หน่วยงานที่มีการให้บริการ)
(๘) e - Service (สวส.)

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.

- สศก./สศภ.
- สศก./สศภ.
- สปช.
- สปช.
- สบย.
- สปช.
- สวส.

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม O๑๘ - O๒๐)
๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
(๑) มีการจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๑๘)
(๒) มีการจัดทารายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ ๖ เดือน ได้แก่ ข้อมูลการกากับติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ ๖ เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๑๙)
(๓) มีการจัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ได้แก่ ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ O๒๐)
๒) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (การดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง)
(๑) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาจัดหาพัสดุ ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้ องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๒๑)
(๒) จัดทาประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้แก่ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๒๒)
(๓) จัดทาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ได้แก่ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. ๑ ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๒๓)
(๔) จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี ได้แก่ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ O๒๔)
๑๖

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (สบย.)
๑) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) จัดทารายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)
๓) จัดทารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
๔) เผยแพร่แผนการและรายงานตามข้อ ๑) - ๓) ในเว็บไซต์ศาลปกครอง และ Social Media ต่างๆ
เช่น Line กลุ่ม ITA และ The Star PR
๒) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๑) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการหาจัดหาพัสดุ (สบส.)
๒) จัดทาประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สบส. และ สศภ.)
๓) จัดทาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สบส.)
๔) จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี (สบส.)
๕) นาแผนงานตาม ๑ - ๔ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง (สวส. และ สปช.)
๖) ปรั บ ปรุ ง /ออกแบบเว็ บ ไซต์ ใ ห้ มี เ นื้ อ หา/รู ป แบบที่ น่ า สนใจและสะดวกในการสื บ ค้ น
(สวส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- สบย.

- สบส.
- สบส./สศภ.
- สบส.
- สบส.
- สวส./สปช.
- สวส.

ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม O๒๕ - O๒๘)
๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๑) จัดทานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกั บการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี ความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่ อนภารกิจของ
หน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ (ข้อ O๒๕)*
๒) มีการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หน่วยงานมีการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง
เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ หน่วยงานการพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้ าในสาย อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทังนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ข้อ O๒๖)*
๓) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หน่วยงานมีการกาหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญกาลังใจ (ข้อ O๒๗)*
๔) รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ได้แก่ หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทาเป็นรายงานผลการดาเนินงานประจาปี (ข้อ O๒๘)*
๑๗

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
หมายเหตุ : ข้อ O๒๕ หน่วยงานมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน โดยการจัดทานโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงาน
ข้อ O๒๖ หน่วยงานมีการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคลในด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น
(๑) การวางแผนอัตรากาลังคน หน่วยงานมีแผนอัตรากาลัง โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ ยวข้องและนาไปสู่การกาหนดจานวน ประเภท และระดับตาแหน่ง ตลอดจน
มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากาลัง อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะนาไปใช้ประโยชน์อยู่เสมอ
(๒) การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร หน่วยงาน มีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุ คลากรของหน่วยงาน โดยมีการจัดทาแนวทางการดาเนินการสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๓) การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หน่วยงานมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคลากรสาหรับผู้บริหาร มีแผนบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่ างเป็น
ระบบ มีการจัดทา แผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ
(๔) การพัฒนาคุณภาพชี วิต หน่วยงานสร้างความสมดุล ระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธี การทางาน และ
บรรยากาศในการทางานที่ดี เพือ่ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัตงิ านทางานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการกาหนด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้ง
มีการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ
(๖) การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร หน่วยงาน มีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ข้อ O๒๗ หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดาเนินการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์
การสรรหาและคัดเลือกบุคลกร หลักเกณฑ์ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลั กเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกาลังใจ มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ข้อ O๒๘ หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทารายงานผลสถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจาปี
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

- จัดทานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี ตามประเด็นการประเมินในข้อ ๙.๔ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง
๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของศาลปกครอง (สบม.)
(๑) การจัดแผนสรรหาบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
(๒) ปรับปรุงแนวทางและวิธีการจัดทาแผนการทดแทนตาแหน่ง และแผนสืบทอดตาแหน่ง
๑๘

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

- สบม.

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

(๓) รายงานการศึกษาแนวทางการนาระบบพี่เลี้ยงมาใช้เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครองเพื่อสั่งสมประสบการณ์ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
(๔) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)* (สวส. และ สบม.)
(๕) จัดหากาลังคนคุณภาพที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเพื่ อรองรับภารกิจในอนาคตและ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒) งานปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์กร (สบม.)
๓) งานปรับปรุงระบบประเมินการบริหารผลงาน (สบม.)

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.

- สวส./สบม.
- สบม.
- สบม.

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม O๒๙ - O๓๓)
๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๑) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(๑) จัดทาแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้แก่ แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับ รายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้า หน้าที่
ในหน่วยงาน (ข้อ O๒๙)
(๒) จัดทาช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้แก่ ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ O๓๐)
(๓) จัดทาข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี ได้แก่ สรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูล ของปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ O๓๑)
๒) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(๑) จัดทาช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนินงานของ
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ O๓๒)
(๒) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้แก่ การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๓๓)

๑๙

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

การส่งเสริมความโปร่งใส
๑. จัดทาแนวปฏิบัติ ช่องทาง และข้อมูลเชิงสถิติเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต (สกม.)
๑) จัดทาแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๒) จัดทาช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๓) จัดทาข้อมูลเชิงสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
๒. จัดทาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (สวส.)
๓. นาแนวปฏิบัติตาม ๑ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศาลปกครอง (สวส.)

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- สกม.

- สวส.
- สวส.

๒๐

ตัวชี้วัดตามกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ
๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็ นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงาน
ที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม O๓๔ - O๔๑)
๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๑) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
(๑) เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ได้แก่ การแสดงเจตนารมณ์หรือคามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิ บัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัต ย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล (ข้อ O๓๔)
(๒) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ได้แก่ การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสาคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๓๕)
๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
(๑) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้ าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขั ดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๓๖)
(๒) การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงาน ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๓๗)
๓) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๓๘)
๔) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี ได้แก่ ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๓๙)
(๒) รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ได้แก่ ข้อมูลการกากับติดตามการดาเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจาปี รอบ ๖ เดือน ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ O๔๐)
(๓) รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี ได้แก่ ข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจาปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อ O๔๑)

๒๑

โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๑) จัดทาประกาศเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร (สบย.) และการมอบนโยบายหรือโครงการต่างๆ
เช่น โครงการ “งานได้ผลคนมีความสุข” โดยเลขาธิการฯ พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน (สบก.)
๒) การประเมินการบริหารความเสี่ยง (สบย.)
๓) โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (สบย.)
๔) จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง (สบย.)

ผู้รับผิดชอบ
- สบย./สบก.
- สบย.
- สบย.
- สบย.

ประเด็นการประเมิน (ตอบข้อคาถาม O๔๒ - O๔๘)
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ได้แก่ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (ข้อ O๔๒)
๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ได้แก่ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน (ข้อ O๔๓)
๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ข้อ O๔๔)
๔) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้แก่ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (ข้อ O๔๕)
๕) มาตรการป้องกันการรับสินบน ได้แก่ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับการป้องกันการรับสินบน (ข้อ O๔๖)
๖) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ข้อ O๔๗) (สกม.)
๗) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ได้แก่ แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ O๔๘)
โครงการ/กิจกรรม

เม.ย.

๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๑) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (สวส.)
๒) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (สปช. และ สบย.)
๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (สบส.)

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
- สวส.
- สปช./สบย.
- สบส.

๒๒

ภาคผนวก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ของสานักงานศาลปกครอง ปี ๒๕๖๒

