หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน
ของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด

มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผนแม่บทศาลปกครอง
 ผลสาเร็จของโครงการ/งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้
แผนแม่บทศาลปกครอง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผน
การปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

๕๕

๑. ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕๐
๒. ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของงานประจาสาคัญ
ที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
๓. ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการ
และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนที่กาหนด

มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ
 การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตุลาการศาลปกครอง บุคลากร
สานักงานศาลปกครอง และยกระดับ
งานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ

น้าหนัก
(ร้อยละ)

๕

๑๕
๔. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Joint KPI)
๔.๑ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงาน
ศาลปกครอง
๔.๒ ความพึงพอใจของตุลาการศาลปกครองต่อการสนับสนุน
การดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
๔.๓ ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ที่มีต่อสานักงานศาลปกครอง

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
๕ ระดับความสาเร็จของการบริหารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การจัดซื้อ
๕.๑ ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างในภาพรวมขององค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน
มีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์
๕.๒ ร้อยละของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนาม
สูงสุด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(กรณีหน่วยงานไม่มีตัวชีว้ ัดนี้ ให้วัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการใช้งาน
ในตัวชี้วัดที่ ๑๐)
ระบบสารสนเทศของสานักงาน
๖. ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/งาน
ศาลปกครอง เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินข้ามปีงบประมาณ
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล
(กรณีหน่วยงานไม่มีตัวชีว้ ัดนี้ ให้นาน้าหนักไปรวมกับตัวชีว้ ัดที่ ๑ และตัวชีว้ ัดที่ ๒)
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

๕
๕
๕
๑๕

๗

๓

๒
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
๕

ตัวชี้วัด
๗. ร้อยละของการนาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน

มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร
 การยกระดับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานศาลปกครองให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
อย่างยั่งยืน และการพัฒนาความรู้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
(Self-Directed Learning) เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครองให้มีขีดสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามสายงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ มุ่งสู่
การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง

๘ ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานศาลปกครอง (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (Joint KPI)

๑๕
๕

๙. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน

๕

๑๐. ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)

๕

น้าหนักคะแนนรวม

๑๐๐

๓
รายละเอียดตัวชี้วัด
มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผนแม่บทศาลปกครอง (น้าหนักร้อยละ ๕๕)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จในการบรรลุเปาาหมายของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (น้าหนักร้อยละ ๕๐)
ประเด็นการประเมินผล ผลสาเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภายใต้แผนแม่บทศาลปกครอง ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
คาอธิบาย โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หมายถึง โครงการ/งาน
ที่หน่วยงานได้รับอนุมัติให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีการกาหนด
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่ชัดเจน

เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
มุ่ งเน้ น ให้ เกิ ดการขั บ เคลื่ อนและผลั กดั นให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ นโครงการ/งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บทศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนแม่บท
ศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในความสาเร็จขององค์กร

๔
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสาเร็จในการบรรลุเปาาหมายของงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
คาอธิบาย : งานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง หมายถึง งานตามอานาจหน้าที่
ของหน่ ว ยงานตามโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น กระบวนงานที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และส่งผลต่อความสาเร็จโดยตรงต่อแผนแม่บทศาลปกครอง
เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานมี งานประจ าที่ เ ป็ น งานตามอ านาจหน้ า ที่ ข องหน่ว ยงานตามโครงสร้ า ง
การแบ่งส่ ว นราชการ ซึ่งมีลั กษณะเป็ นกระบวนงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อความสาเร็จโดยตรง
ต่อแผนแม่บทศาลปกครอง ดังนั้ น จึงควรให้ห น่ว ยงานนางานดังกล่ าวมาจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับ
หน่วยงาน โดยมีการพิจารณารายละเอียดพื้นฐานของงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน
ที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ
ตัวอย่างตารางสาหรับคานวณผลการดาเนินงาน : ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของ
โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสาเร็จ
ในการบรรลุเป้าหมายของงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัดโครงการ/งาน๒
น้าหนัก
คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
โครงการ/งาน๑
คะแนน๓
ที่ได้๔
๑ ๒ ๓ ๔ ๕
โครงการที่ ๑
๑) …
๕
๔
๕
๒) …
๕
๒
๕
๓) ...
๔
๔
๔
โครงการที่ ๒
๑) ...
๕
๗
๕
โครงการที่ ๓
๑) ...
๓
๗
๓
โครงการที่ ๔
๑) ...
๕
๖
๕
โครงการที่ ๕
๑) ...
๕
๗
๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายของงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อน
แผนแม่บทศาลปกครอง
งานที่ ๑
๑)
๔
๗
๔
งานที่ ๒
๒)
๔
๖
๔
น้าหนักคะแนนเต็ม
๕๐
คะแนนเต็มถ่วงน้าหนัก๖
๒๕๐
๕
ผลรวมของคะแนนเต็มถ่วงน้าหนัก

คะแนนที่ได้
ถ่วงน้าหนัก๕
๒๐
๑๐
๑๖
๓๕
๒๑
๓๐
๓๕
๒๘
๒๔
๒๑๙
๔.๓๘

๕
สูตรคานวณ
คะแนนของตัวชี้วัดที่ ๑ และ ตัวชี้วัดที่ ๒ = ผลรวมของคะแนนถ่วงน้าหนักทุกโครงการ/งาน
โดยที:่

๑

๒
๓
๔
๕
๖

ระบุชื่อโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตัวชี้วดั ที่ ๑)
และงานประจาที่สาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง (ตัวชี้วัดที่ ๒) ของหน่วยงาน
ที่นามาประเมินผลทุกโครงการ/งาน
ระบุตัวชี้วัดของโครงการ/งานแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตัวชี้วัดที่ ๑)
และงานประจาที่สาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง (ตัวชี้วัดที่ ๒)
ระบุน้าหนักความสาคัญที่ให้กับโครงการ/งาน โดยมีผลรวมน้าหนักคะแนนทั้งหมด เท่ากับ ๕๕ คะแนน
คะแนนที่ได้ ประเมินจากผลสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามเกณฑ์การให้คะแนนในระดับ ๑ - ๕
คะแนนที่กาหนดของแต่ละโครงการ/งาน
คะแนนถ่วงน้าหนักของแต่ละตัวชี้วัดของโครงการ/งาน คานวณโดย นา “คะแนนที่ได้”คูณด้วย
“น้าหนักคะแนน”
รวมคะแนนถ่วงน้าหนักของแต่ละตัวชี้วัดทุกโครงการ/งาน นาไปใช้ในการคานวณเพื่อเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนน ที่กาหนด คานวณโดย นา “ผลรวมคะแนนถ่วงน้าหนัก” คูณด้วย ๕ หารด้วย “ผลรวม
น้าหนักคะแนน” แล้วนาไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนด

เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ๑ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
ผลรวมของคะแนนถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/งาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๑
๒
ผลรวมของคะแนนถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/งาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๒
๓
ผลรวมของคะแนนถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ/งาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓
๔
ผลรวมของคะแนนถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการ/งาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๔
๕
ผลรวมของคะแนนถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ/งาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่ากับ ๕

๖
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความสาเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติ ราชการและงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อน
แผนแม่ บ ทศาลปกครอง ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ ตามแผน
ที่กาหนด (น้าหนักร้อยละ ๕)
น้าหนัก ร้อยละ ๕
ค่าเปาาหมาย ร้อยละ ๘๐
ประเด็นการประเมินผล ผลสาเร็จของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติ ราชการ และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อน
แผนแม่บทศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมทั้งหมดของหน่วยงาน แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย
ตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้แผนงาน/โครงการ ตามแผนแม่บทศาลปกครองให้บรรลุ
ผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ค าอธิ บาย โครงการ/งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ และงานประจ าส าคัญที่ขั บเคลื่ อนแผนแม่บทศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด หมายถึง โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่หน่วยงาน
ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการทั้งหมดในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ ๑ และตัวชี้วัดที่ ๒) แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตามแผนการดาเนินงาน
สูตรคานวณ
จานวนโครงการ/งานฯ ที่ดาเนินกิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามแผนการดาเนินงาน X ๑๐๐
จานวนโครงการ/งานฯ ทั้งหมดของหน่วยงาน
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๙๐

เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
มุ่ งเน้ น ให้ เกิ ดการขั บ เคลื่ อนและผลั กดั นให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ นโครงการ/งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
และงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บท
ศาลปกครองระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนแม่บทศาลปกครอง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

๗

มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ (น้าหนักร้อยละ ๑๕)
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Joint KPI) (น้าหนักร้อยละ ๑๕)
น้าหนัก ร้อยละ ๑๕
ค่าเปาาหมาย ร้อยละ ๗๘
ประเด็นการประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการภาครัฐได้ง่าย ทั่วถึง รวมถึงตุลาการศาลปกครอง บุคลากรสานักงาน
ศาลปกครอง เพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๘๐) แผนการปฏิรูปประเทศ และแนวทางของรัฐบาลในการพัฒนาและก้าวไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐
ส่งผลให้ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองเป็นที่ ยอมรับในผลการทางานที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
คาอธิบาย ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสานักงานศาลปกครอง หมายถึง
การนาผลการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่เคยติดต่อขอรับบริการจากศาลปกครองในฐานะผู้ฟ้องคดี
ปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง ทนายความ และอื่นๆ จากการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวย
ความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึง่ ดาเนินการสารวจโดยหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
ตัว ชี้ วัดที่ ๔.๒ ร้ อยละความพึงพอใจของตุล าการศาลปกครองต่อ การสนั บสนุ นการดาเนิน งาน
ของสานักงานศาลปกครอง
ตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานศาลปกครองที่มีต่อสานักงานศาลปกครอง
การสารวจตามตัวชี้วัดที่ ๔.๒ และตัวชี้วัดที่ ๔.๓ ใช้ผลการสารวจความพึงพอใจของตุลาการศาลปกครอง
ต่อการสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๓) ผลการสารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงานศาลปกครองที่มีต่อสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึง่ ดาเนินการสารวจโดยสานักบริหารยุทธศาสตร์
ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้ง ๓ กลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ พึงพอใจ
น้อยที่สุด พึงพอใจน้อย พึงพอใจมาก และพึงพอใจมากที่สุด โดยจะถือว่าผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เมื่อมีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป และผลการสารวจตามข้อ ๑) – ๓) จะนามาประเมินผลกับทุกหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานศาลปกครอง โดยถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงาน (Joint KPI) เพื่อให้หน่วยงาน
มีส่วนร่วม และตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการร่วมกันทั้งองค์กร
สูตรคานวณ
จานวนผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไป X ๑๐๐
จานวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

๘
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการสารวจความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ ๖๘
ผลการสารวจความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ ๗๓
ผลการสารวจความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ ๗๘
ผลการสารวจความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ ๘๓
ผลการสารวจความพึงพอใจ เท่ากับ ร้อยละ ๘๘

เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
ศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองให้ความสาคัญต่อการให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการให้ บ ริ การของทุกหน่ ว ยงานในส านัก งานศาลปกครองเพื่อรองรับการทางานเชิงรุ ก โดยคานึงถึ ง
การรั บฟั งความคิดเห็ นจากประชาชนที่ เคยติดต่อขอรั บบริ การจากศาลปกครอง รวมถึงบุคลากรภายในองค์กร
จึงได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของศาลปกครอง ตุลาการศาลปกครอง
และบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพื่อ ให้หน่วยงานเห็นความสาคัญ มีส่วนร่วม และตระหนักถึงการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นหลัก

๙

มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (น้าหนักร้อยละ ๑๕)
ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความสาเร็จของการบริหารแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งเป็น
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานในส่วนกลาง)
น้าหนัก ร้อยละ ๗
ค่าเปาาหมาย ๗ คะแนน
ประเด็นการประเมินผล เพื่อให้หน่ วยงานมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อย่างเป็นระบบ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ส่ งผลให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ่มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
คาอธิบาย : ๑. ความสาเร็จในการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง หน่วยงานจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รั บ อนุ มัติให้ ดาเนินการทั้งในส่ ว นของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนงานประจา พร้อมจัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงาน
และรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ตามระยะเวลาที่กาหนด ได้แก่
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดาเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หน่วยงานต้องดาเนินการ ประกอบด้วย
๓.๑ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อ ร่ างขอบเขตงานและรายละเอี ย ดของการจัด ซื้ อจั ด จ้า ง (TOR) โดยหน่ ว ยงานพิ จารณา
โครงการ/งานที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนของแผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา เสนอผู้อานวยการสานักศาล สานัก และวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
และจัดส่งให้กับสานักบริหารทรัพย์สิน ภายในระยะเวลาที่กาหนด แบ่งเป็น
๑) งาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจ า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒) งาน/โครงการที่ไ ด้ รับ อนุ มัติ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บัติ ร าชการ และแผนงานประจ า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๓.๒ แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ...แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

๑๐
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ประกอบด้วย
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลาที่ดาเนินการ คุณสมบัติของผู้รับจ้าง สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ดาเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง เงื่อนไขการจ้าง เป็นต้น
๒) รายชื่อคณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี)
๔. เงื่อนไข :
๑. กรณีโครงการและงานที่ได้รับอนุมัติดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน หน่วยงานจะต้องเร่งรัดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้ผู้รับจ้าง
และมีการลงนามสัญญาจ้าง ภายในปีไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ไม่นับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องของหน่วยงาน และได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสานักงานศาลปกครองแล้วเท่านั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการอุทธรณ์
๓. ไม่นับรวมโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม
หลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดนี้ ให้วัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติมในตัวชี้วัดที่ ๑๐
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ : (เฉพาะหน่วยงานในส่วนกลาง) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอ
ผู้อานวยการสานักศาล สานัก และวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
และจัดส่งให้กับสานักบริหารทรัพย์สิน ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- งาน/โครงการที่ได้รับอนุมตั ิดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
- งาน/โครงการที่ได้รับอนุมตั ิดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้ จัดจ้าง (TOR) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอผู้อานวยการสานัก และวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
และจัดส่งให้กับสานักบริหารทรัพย์สิน ภายระยะเวลาที่กาหนด
-เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-เฉลี่ยร้อยละ ๗๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-เฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

คะแนน
๒

๑
๒
๓
๔
๕

เอกสารหลักฐาน
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอผู้อานวยการ
สานักศาล สานัก และวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้
กับสานักบริหารทรัพย์สิน

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือร่างขอบเขต
งานและรายละเอียดของการจัดซือ้
จัดจ้าง (TOR) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอผู้อานวยการสานัก
และวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ
และจัดส่งให้กับสานักบริหาร
ทรัพย์สิน

๑๑
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นรายเดือน
การจัดเก็บข้อมูล ๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอผู้อานวยการสานัก และวิทยาลัย
๒. บันทึกการจัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้สานักบริหารทรัพย์สิน
๓. สานักบริหารทรัพย์สินจัดทาทะเบียนการรับ - ส่ง การจัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ที่ได้รับจากหน่วยงาน รวมถึงการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็น
เอกสารในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๑๒
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ : ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานศาลปกครอง (เฉพาะสานักบริหารทรัพย์สิน)
น้าหนัก

ร้อยละ ๒

ค่าเปาาหมาย ๒ คะแนน
คาอธิบาย สานักบริหารทรัพย์สิน จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของสานักงานศาลปกครอง เสนอผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครองให้ความเห็นชอบ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ได้แก่
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดาเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
แบ่งเป็น
๑) งาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๒) งาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ : (เฉพาะสานักบริหารทรัพย์สิน) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
จัดทาแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในภาพรวมของสานักงานศาลปกครอง เสนอ
ผู้บริหารสานักงานศาลปกครองให้ความเห็นชอบ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
- งาน/โครงการที่ได้รับอนุมตั ิดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
- งาน/โครงการที่ได้รับอนุมตั ิดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

คะแนน

๑

เอกสารหลักฐาน
- แผนการจัดซือ้ จัดจ้างในภาพรวม
ของสานักงานศาลปกครอง เสนอ
ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
ให้ความเห็นชอบ

๑

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ร้อยละของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(เฉพาะสานักบริหารทรัพย์สิน)
น้าหนัก

ร้อยละ ๕

ค่าเปาาหมาย ร้อยละ ๘๐
สูตรคานวณ

จานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง x ๑๐๐
จานวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมด

๑๓
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ : (เฉพาะสานักบริหารทรัพย์สิน) โดยแบ่งช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน
+/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
เฉลี่ยร้อยละ ๗๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
เฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

เงื่อนไข :
๑. กรณีโครงการและงานที่ได้รับอนุมัติดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน หน่วยงานจะต้องเร่งรัดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้ผู้รับจ้าง
และมีการลงนามสัญญาจ้าง ภายในปีไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ไม่นับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องของหน่วยงาน และได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสานักงานศาลปกครองแล้วเท่านั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการอุทธรณ์
๓. ไม่นับรวมโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หลังจากเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ กรณีหน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดนี้ ให้วัดและประเมินผลตามเงื่อนไขเพิ่มเติม
ในตัวชี้วัดที่ ๑๐

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นรายเดือน
การจัดเก็บข้อมูล

สานักบริหารทรัพย์สินจัดทาทะเบียนการรับ - ส่ง การจัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ที่ได้รับจากหน่วยงาน รวมถึงการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็น
เอกสารในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๑๔
ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ของหน่วยงาน (เฉพาะสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค)
น้าหนัก ร้อยละ ๒
ค่าเปาาหมาย ๒ คะแนน
ประเด็นการประเมินผล เพื่อให้หน่ วยงานมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ อย่างเป็นระบบ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ส่ งผลให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ่มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
คาอธิบาย : ๑. ความสาเร็จของการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง หน่วยงานดาเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติให้ดาเนินการทั้งในส่วนของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนงานประจา ตั้งแต่กระบวนการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทารายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) จนถึงกระบวนการลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานกาหนด ได้แก่
๑.๑ งบลงทุนทุกรายการ
๑.๒ งบดาเนินงาน เฉพาะรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. การจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓. ขั้นตอนที่หน่วยงานต้องดาเนินการ ประกอบด้วย
๓.๑ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specification) หรื อร่ างขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจั ดจ้าง (TOR) ทั้งในส่ ว นของแผนงาน/
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา ต่อผู้อานวยการสานักศาล ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้กับ
สานักบริหารทรัพย์สิน ภายในระยะเวลาที่กาหนด แบ่งเป็น
๑) งาน/โครงการที่ได้รับอนุมัติ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจ า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๒) งาน/โครงการที่ไ ด้ รับ อนุ มัติ ด าเนิ น การตามแผนปฏิ บัติ ร าชการ และแผนงานประจ า
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๓.๒ แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ ...แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการหรืองานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการอนุมัติจัดสรร
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด

๑๕
๓.๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของ
การจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ประกอบด้วย
๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่ชัดเจน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ระยะเวลาที่ดาเนินการ คุณสมบัติของผู้รับจ้าง สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้ดาเนินการ มีกี่ขั้นตอน
ประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง เงื่อนไขการจ้าง เป็นต้น
๒) รายชื่อคณะกรรมการต่างๆ ตามระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (แล้วแต่กรณี)
๔. รายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนรายการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี ก ารลงนามสั ญ ญาตามแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ห น่ ว ยงานก าหนด ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ของสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ : (เฉพาะสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

เอกสารหลักฐาน

จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียด
ของการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) เสนอผู้อานวยการสานักศาล
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งให้กับสานักบริหารทรัพย์สิน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
- งาน/โครงการที่ได้รับอนุมตั ิดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
ภายในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
- งาน/โครงการที่ได้รับอนุมตั ิดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิราชการ
และแผนงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียด
ของการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
เสนอผู้อานวยการสานักศาล ให้ความ
เห็นชอบ และจัดส่งให้กับสานัก
บริหารทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ ร้อยละของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(เฉพาะสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค)
น้าหนัก

ร้อยละ ๕

ค่าเปาาหมาย ๓ คะแนน
สูตรคานวณ

จานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง x ๑๐๐
จานวนรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งหมด

๑๖
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕.๒ : (เฉพาะสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค) โดยแบ่งช่วงการปรับเกณฑ์
การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
จานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงนามสัญญา
ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
-เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-เฉลี่ยร้อยละ ๗๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-เฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
-เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

คะแนน

เอกสารหลักฐาน
- เอกสารสัญญาจ้างที่มี
การลงนาม

๑
๒
๓
๔
๕

เงื่อนไข :
๑. กรณีโครงการและงานที่ได้รับอนุมัติดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน หน่วยงานจะต้องเร่งรัดการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ ได้ผู้รับจ้าง
และมีการลงนามสัญญาจ้าง ภายในปีไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. ไม่นับรวมกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก ยุติ ชะลอ ตามโครงการ/งาน
โดยไม่ใช่เป็นข้อบกพร่องของหน่วยงาน และได้รับอนุมัติจากเลขาธิการสานักงานศาลปกครองแล้วเท่านั้น รวมถึง
รายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการอุทธรณ์
๓. ไม่นับรวมโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงานประจา ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม
หลั งจากเดื อนมี นาคม ๒๕๖๓ ทั้ ง นี้ กรณี ห น่ ว ยงานไม่ มี ตั ว ชี้ วั ด นี้ ให้ วั ด และประเมิ น ผลตามเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม
ในตัวชี้วัดที่ ๑๐
ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นรายเดือน
การจัดเก็บข้อมูล ๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจัดทารายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specification) หรือร่างขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR)
เสนอผู้อานวยการสานักศาล ที่ได้รับความเห็นชอบ
๒. บันทึกการจัดส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้สานักบริหารทรัพย์สิน
๓. เอกสารสัญญาจ้างที่มีการลงนาม
๔. สานักงานศาลปกครองในภูมิภาคจัดทาทะเบียนคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การจัดทา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) หรือร่าง
ขอบเขตงานและรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) จนถึงกระบวนการลงนามสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด : เพื่อให้หน่วยงานมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมขององค์กร มีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
สอดคล้องกับกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๗
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเปาาหมายของโครงการ/งาน ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินข้ามปีงบประมาณ
(ร้อยละ ๓) (กรณีหน่วยงานไม่มตี ัวชี้วัดนี้ ให้นาน้าหนักไปรวมกับตัวชี้วัดที่ ๑ และตัวชี้วัดที่ ๒)
คาอธิบาย ๑. โครงการ/งาน ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินข้ามปีงบประมาณ หมายถึง โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนการใช้จ่ ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่ วนของการกัน เงิน ข้ามปีงบประมาณ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริห ารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.)
มีผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จเป็นไปตามเปาาหมายตามระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
๑.๑ ตามแผนปฏิบัติราชการ จานวน ๗ โครงการ
๑) โครงการพัฒนาระบบการพิจารณาพิพากษาคดีและบริการประชาชนผ่านช่องทางศาลปกครอง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Court/e - Admincourt) ระยะที่ ๒
๒) โครงการพั ฒนาและน าระบบดิ จิ ทั ลมาใช้ ในการปฏิ บั ติ งานและการบริ หารราชการของ
ศาลปกครอง (Office Automation/e - Office)
๓) โครงการสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครองให้แก่ประชาชน
๕) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองของสานักประชาสัมพันธ์
๖) โครงการปรับปรุงและย้ายพื้นที่ทาการปฏิบัติงานอาคารที่ทาการและอาคารชั่วคราวของ
ศาลปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๗) โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีและบังคับคดีปกครองให้แก่ตุลาการ
ศาลปกครอง
๑.๒ ตามแผนงานประจา จานวน ๑๐ รายการ
๑) งานพิจารณาคดีในศาลปกครองเพชรบุรี
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑. งานจ้างติดตั้งโครงการตาข่ายกันนกพิราบชั้นดาดฟ้าอาคารศาลปกครองเพชรบุรี
และทากันซึมพื้นดาดฟ้า ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) งานบริหารสานักบริหารยุทธศาสตร์
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๒. จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓) งานบริหารสานักบริหารทรัพย์สิน
- ค่าจ้างเหมาบริการ
๓. ค่ าจ้ างเหมาบริ การตรวจเช็ คและบ ารุ งรั กษาเครื่ องปรั บอากาศ อาคารที่ ท าการ
ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๔. ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์สาหรับอาคาร
บ้านพักตุลาการและข้าราชการศาลปกครองยะลา

๑๘
๕. กล้องวงจรปิด ๑ ระบบ
- ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
๖. ระบบและอุปกรณ์ไม้กั้นบริเวณ ประตูทางเข้า – ออก จานวน ๑ ชุด
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๗. ค่าจ้างปรับ ปรุงพื้นที่ชั้น ๒ เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองกลาง
จานวน ๑๓ ห้อง
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๘. จอแสดงภาพ อุปกรณ์กระจายสัญญาภาพพร้อมติดตั้งสาหรับใช้งานในห้องประชุม ชั้น ๑๐
๔) งานบริหารสานักวิทยาการสารสนเทศ
- ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๙. อุปกรณ์ Access Switch Layer 3
๕) งานพิจารณาคดีในศาลปกครองสงขลา
- ค่าซ่อมแซม/บารุงรักษา
๑๐. ค่าปรับปรุงทาสีอาคารศาลปกครองสงขลา
๒. เงื่อนไข :
๑. หน่วยงานเร่งรัดการดาเนินงานโครงการ/งาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในส่วนที่ยังไม่ได้
ดาเนินการหรือที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เสร็จเรียบร้อยตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ภายในงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. กรณีหน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดนี้ ให้นาน้าหนักร้อยละ ๓ ไปรวมกับตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสาเร็จในการ
บรรลุเป้าหมายของโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบั ติราชการ และตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ของงานประจาสาคัญที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทศาลปกครอง
เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๑๐๐

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นรายเดือน
การจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการดาเนินงานเสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง (ผ่านผู้บริหารสานักงาน
ศาลปกครองที่กากับดูแลหน่วยงาน)

๑๙
เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วน
ของการกันเงินข้ามปี งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ซึ่งหน่วยงานต้องดาเนินการโครงการ/งาน ในส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการ หรือยังดาเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดาเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กาหนด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงควรให้หน่วยงานนาโครงการ/งานดังกล่าว มาจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน เพื่อประโยชน์
ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

๒๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสาเร็จของการนาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศของหน่วยงาน (ร้อยละ ๕)
ตัวชี้วัดที่ ๗.๑ ร้อยละของการนาข้อมูลเข้าระบบงานคดีปกครอง (Adm Case)
(วัดเฉพาะสานักงานศาลปกครองสูงสุด สานักงานศาลปกครองกลาง และสานักงาน
ศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง)
น้าหนัก : ร้อยละ ๒
ประเด็ น การประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารน าเข้ า ข้ อ มู ล คดี ป กครองได้ ค รบถ้ ว น และเป็ น ปั จ จุ บั น
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์
ทันต่อความต้องการ ผู้ใช้งานสามารถน าข้อมูล มาประมวลผลเพื่อประกอบการประเมินที่แสดงให้ เห็ นผลการ
ดาเนินงานว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเพียงไร เช่น การจัดทารายงานผลการดาเนินงานด้านการพิจารณา
คดีของศาลปกครอง
คาอธิบาย : ๑. การนาข้อมูลเข้าข้อมูล หมายถึง การนาเข้าข้อมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง (ภายใต้ระบบงานคดี
และระบบสนับสนุนงานคดี) (Adm Case) ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามรายการที่กาหนด เพื่อประโยชน์สาหรับ
ผู้บริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในการติดตามผลการดาเนินงานขององค์กร
การนาเข้าข้อมู ลคดีให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หมายถึง การบันทึกข้อมูลคดี รับเข้าตั้งแต่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทาการ ของเดือนถัดไป จานวน ๑๐ รายการ
(รายการลาดับที่ ๑ - ๑๐) สาหรับรายการลาดับที่ ๑๑ ความเคลื่อนไหวของคดีให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบงาน
คดีปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ลงไป ให้ครบถ้วน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)

ชื่อศาลปกครอง
แผนกคดี
หมายเลขคดีดา
บุคคลในคดี เช่น ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีวันที่รับคาฟ้อง
วันที่รับคาฟ้อง
หมายเลขคดีแดง
วันที่อ่านคาพิพากษา
เรื่องที่ฟ้อง
สถานที่มูลคดีเกิด
ช่องทางการฟ้องคดี
ความเคลื่อนไหวของคดี
รายการอื่นๆ

สูตรคานวณ
จานวนรายการที่นาเข้าข้อมูลคดีในระบบฯ ครบถ้วน X ๑๐๐
จานวนรายการที่นาเข้าข้อมูลคดีในระบบฯ ทั้งหมด

๒๑
เงื่อนไข : การประเมินผลการนาเข้าข้อมูลคดีในระบบงานคดีปกครองให้ครบถ้วน จะประเมินจากรายการ
ตามข้อ (๑) - ข้อ (๑๐) สาหรับรายการตามข้อ (๑๑) - (๑๒) ให้หน่วยงานนาเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน โดยให้
ผู้อานวยการสานักงานศาล เป็นผู้รับรองการรายงานผลการดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน
ค่าเปาาหมาย : ร้อยละ ๙๐
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๘๐ ของความครบถ้วนในการนาเข้าข้อมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง
ร้อยละ ๘๕ ของความครบถ้วนในการนาเข้าข้อมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง
ร้อยละ ๙๐ ของความครบถ้วนในการนาเข้าข้อมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง
ร้อยละ ๙๕ ของความครบถ้วนในการนาเข้าข้อมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง
ร้อยละ ๑๐๐ ของความครบถ้วนในการนาเข้าข้อมูลคดีในระบบงานคดีปกครอง

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นรายเดือน
การจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลระบบงานคดีและระบบสนับสนุนงานคดี (ADM Case)
โดยสานักวิทยาการสารสนเทศ และสานักบริหารยุทธศาสตร์

๒๒
ตัวชี้วัดที่ ๗.๒ ร้อยละของการรายงานผลการดาเนินงานในระบบติดตามผลการดาเนินงาน
ของศาลปกครอง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
น้าหนัก : หน่วยงานในส่วนกลาง ร้อยละ ๕
สานักงานศาลปกครองสูงสุด สานักงานศาลปกครองกลาง สานักงานศาลปกครองในภูมิภาค ร้อยละ ๓
ประเด็นการประเมินผล เพื่อให้หน่ วยงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้
จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อนาข้อมูลมาประโยชน์ในการติดตามและประเมิน ผล
และนาเสนอต่อผู้บริหารสานักงานศาลปกครองในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
เวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นาไปสู่แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาอธิบาย : ๑. ร้อยละการรายงานผลการดาเนินงาน หมายถึง หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายเดือน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และทุกครั้งเมื่อมี
ผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยมีข้อมูลครบถ้วนทั้ง ๑๒ เดือน เพื่อปรับปรุงข้อมูลผลการดาเนินงานให้เป็นปัจจุบัน โดยสานักบริหาร
ยุทธศาสตร์ จะจั ดเก็บข้อมูล ในการรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานเดือนละ ๒ ครั้ง คือ ทุกวันที่ ๑๕
และวันที่ ๓๐ ของเดือน
๒. ให้ ผู้ อ านวยส านั กงานศาล ส านั ก และวิ ทยาลั ย เป็ นผู้ รั บ รองการรายงานผลการด าเนิ นงาน
ของหน่วยงาน เพื่อสานักบริหารยุทธศาสตร์จะได้นาข้อมูลเสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองให้ทราบต่อไป
๓. กรณีหน่วยงานไม่มีผลความก้าวหน้า ในการดาเนินงานในเดือนนั้นๆ ให้แจ้งให้สานักบริหาร
ยุทธศาสตร์ทราบ
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๑๐ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๖๐ ของรายงานผลการดาเนินงานในระบบฯ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ ๗๐ ของรายงานผลการดาเนินงานในระบบฯ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ ๘๐ ของรายงานผลการดาเนินงานในระบบฯ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ ๙๐ ของรายงานผลการดาเนินงานในระบบฯ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
ร้อยละ ๑๐๐ ของรายงานผลการดาเนินงานในระบบฯ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นรายเดือน
การจัดเก็บข้อมูล ทุกหน่วยงาน และสานักบริหารยุทธศาสตร์

๒๓
เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
ระบบสารสนเทศเป็ น ระบบที่ส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่ว ยงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย จึงต้องมีการส่งเสริมให้หน่วยงานได้นาระบบสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ บ ริ ห ารจั ด การคดี แ ละบริ ห ารงานของศาลปกครองของหน่ ว ยงาน
และผู้บริหารศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง การติดตามผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ให้มีความคุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒๔

มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร (น้าหนักร้อยละ ๑๕)
ตัวชี้วัดทีท่ ี่ ๘ ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ร้อยละ ๕)
ค่าเปาาหมาย ระดับ ๕
ค่าเปาาหมาย ร้อยละ ๘๐
ประเด็นการประเมินผล การยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลปกครองให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ในเรื่อง
โปร่งใส (Transparency) ถูกต้อง (Righteousness) และมีมาตรฐาน (Standard)
คาอธิบาย ๑. ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง หมายถึง การนา
ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานศาลปกครอง
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยส านั ก งาน ป.ป.ช.
มาประเมินผลกับทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครอง และตัวชี้วัดดังกล่าวถือเป็นความรับ ผิดชอบร่วมกัน
ของทุกหน่วยงาน (Joint KPI)
๒. ขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ หน่วยงานดาเนินการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ ส อดคล้ องกับ แผนการเสริม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส านักงาน
ศาลปกครอง หรือตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
๒.๒ ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง (IIT) รวมทั้งบุคลากรภายในหน่วยงาน
๒.๓ สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
ศาลปกครองให้ บ รรลุ เป้ า หมายอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ เสนอเลขาธิ การส านั กงานศาลปกครอง (ผ่ า นผู้ บ ริห าร
สานักงานศาลปกครองที่กากับดูแล) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
เงื่ อ นไข หากหน่ ว ยงานไม่ มี ร ายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองภายใน
กาหนดเวลา จะถูกปรับลดคะแนนในขั้นตอนนี้ลง ๑ คะแนน จากคะแนนรวมที่หน่วยงานได้รับในตัวชี้วัดนี้ (๕ คะแนน)
๒.๔ น าผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
โดยสานักงาน ป.ป.ช. มาประเมินผลกับทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครอง และตัวชี้วัดดังกล่าวถือ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงาน (Joint KPI)

๒๕

เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์เท่ากับ +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ผลการประเมินเท่ากับ ร้อยละ ๗๐
ผลการประเมินเท่ากับ ร้อยละ ๗๕
ผลการประเมินเท่ากับ ร้อยละ ๘๐
ผลการประเมินเท่ากับ ร้อยละ ๘๕
ผลการประเมินเท่ากับ ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รายเดือน
หน่วยงานผู้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล สานักบริหารยุทธศาสตร์
เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
เพื่ อ รั ก ษาระดั บ ของผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
ศาลปกครอง เนื่ องจากที่ผ่ า นมาผลการประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงานของส านั กงาน
ศาลปกครองอยู่ในระดับสูงมาก ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทางานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง และหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

๒๖
ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน (น้าหนักร้อยละ ๕)
น้าหนัก : ร้อยละ ๕
ค่าเปาาหมาย : ร้อยละ ๗๕
ประเด็นการประเมินผล หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตามแผนการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
อย่ างยั่ งยื น ของส านั ก งานศาลปกครอง ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อส่ งเสริม ให้ บุคลากรในองค์ก ร
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจแจ่มใส มีคุณภาพชีวิตส่วนตัวและคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี นามาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืน
ค าอธิ บาย : ๑. แนวทางการดาเนิ นงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระดับหน่วยงาน เพื่ อสนั บสนุ น
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3P ได้แก่
- การให้ความสาคัญกับบุคลากรภายในองค์กร (People Focus) โดยนาแนวคิด Happy 8
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) มาปรับใช้ในองค์กร
- การให้ ความส าคั ญ กั บผลการด าเนิ น งานขององค์ ก ร ( Performance Focus) เพื่ อ ให้
ผลการดาเนิ นงานขององค์กรบรรลุ ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ สอดคล้ องกับความต้ องการและความคาดหวั งของ
ผู้รับบริการ โดยต้องมีการกาหนดเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน (Clear Direction) กาหนดภาระงานที่สมเหตุสมผลและ
เป็นธรรม (Reasonable & Fair Workload) บุคลากรทางานสอดคล้องกับเป้าหมาย (Goal Alignment) มีการบริหารและ
สร้างแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Management and Recognition) มีการสื่อสารที่ดี เพียงพอ และทั่วถึง
(Effective Communication) และทางานเป็นทีม (Teamwork)
- การให้ความสาคัญกับสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (Place Focus) โดยการให้
ความส าคัญกับสถานที่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะนาไปสู่ สถานที่ทางานที่มีสุขภาวะที่ดี น่าอยู่ น่าทางาน
(Healthy Workplace)
๒. ให้หน่วยงานจัดทาเสนอกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขระดับหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับ สภาพปัญหาและบริ บ ทของหน่ วยงาน เช่น ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรผลการประเมินสถานการณ์
ความสุข โดยยึดโยงกับตัวแบบการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุขอย่างยั่งยืนใน ๓ มิติ จำนวน
๕ กิจกรรมหลัก ดังนี้

๒๗
มิติ
P1: People Focus ด้าน
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีของบุคลากร ซึ่งกาหนด
กิจกรรมตามตัวแบบความสุข
๘ ประการ (Happy ๘)
 ความสุขตนเอง
๑. Happy Body (สุขภาพดี)
๒. Happy Heart (น้าใจงาม)
๓. Happy Relax (ผ่อนคลาย)
๔. Happy Brain (หาความรู้)
๕. Happy Soul (คุณธรรม)
๖. Happy Money (ใช้เงินเป็น)
 ความสุขครอบครัว
๗. Happy Family (ครอบครัวดี)
 ความสุของค์กรและสังคม
๘. Happy Society (สังคมดี)

กิจกรรมหลัก
(แต่ละหน่วยงานสามารถกาหนดกิจกรรม
ย่อยที่จะดาเนินการ ภายใต้แต่ละ
กิจกรรมหลักได้ตามความเหมาะสม)
การกาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการให้
หน่วยงานพิจารณาจากสภาพปัญหาและ
บริบทของหน่วยงาน เช่น ผลการตรวจ
สุขภาพของบุคลากร ผลการประเมิน
สถานการณ์ความสุข (ตามการสารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครองที่มตี ่อสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

กิจกรรมหลักที่ ๑ สื่อสารสุขภาพเพื่อให้
ความรู้ด้านต่างๆ แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน (หน่วยงานสามารถกาหนด
กิจกรรมที่จะดาเนินการได้ตามความเหมาะสม)

ตัวอย่างกิจกรรม
- การสื่อสารแผนการดาเนินงานโครงการ
เสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กร
แห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บุคลากร
ในสังกัดทราบ
- เผยแพร่องค์ความรู้เกีย่ วกับการ
เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข เพือ่ สร้าง
ความตระหนักรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด
(ใช้ชุดความรู้จาก สปช. หรือจากที่ สบย.
จะได้ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์
ชุดความรู้จาก สสส.)
- เผยแพร่เอกสาร สื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเกี่ยวกับการผ่อนคลาย
ความเครียดจากการทางาน
- ส่งเสริมการสวดมนต์ และสนทนาธรรม
ในช่วงพักเที่ยง หรือหลังเลิกงาน กาหนด
สติและฝึกสมาธิก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลัก
Happy Money เพื่อเป็นผู้ใช้เงินเป็น
มีเงินเก็บเป็นหนี้อย่างมีเหตุผล ฯลฯ
- สื่อสารสุขภาพเพื่อให้ความรูด้ ้าน
โภชนาการและการดูแลสุขภาพที่ดี
ห่างไกลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
ลดหวาน มัน เค็ม รณรงค์ให้ลด ละ เลิก
บุหรี่และสุรา เป็นต้น
- เผยแพร่รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
และถอดบทเรียนในส่วนที่หน่วยงาน
ดาเนินการ ผ่านคลังความรู้ “HO
Knowledge Center”

กิจกรรมหลักที่ ๒ ออกกาลังกายในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม
กิจกรรมหลักที่ ๓ ความสุของค์กร/สังคม
- กิจกรรมจิตอาสา เพื่อบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
(Happy Society) (หน่วยงานสามารถกาหนด ฯลฯ
กิจกรรมที่จะดาเนินการได้ตามความ
เหมาะสม)

๒๘
มิติ
P2: Performance Focus
ด้านการเสริมสร้างผลการ
ดาเนินงานขององค์กร

P3: Place Focus
ด้านการเสริมสร้าง
บรรยากาศในการทางาน
สู่สถานที่ทางานสุขภาวะ
(Healthy Workplace)

กิจกรรมหลัก
(แต่ละหน่วยงานสามารถกาหนดกิจกรรม
ย่อยที่จะดาเนินการ ภายใต้แต่ละ
กิจกรรมหลักได้ตามความเหมาะสม)
กิจกรรมหลักที่ ๔ เสริมสร้างผลการ
ดาเนินงานขององค์กร หน่วยงานสามารถ
กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการได้ตามความ
เหมาะสม โดยให้มุ่งเน้นการวิเคราะห์เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาระบบงานภายใน
หน่วยงานให้มีมาตรฐาน รวดเร็ว ลดขั้นตอน
นาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล
มาสนับสนุนการดาเนินงานตามแนวนโยบาย
การบริหารจัดการในยุคดิจิทัลของประธาน
ศาลปกครองสูงสุด
กิจกรรมหลักที่ ๕ เสริมสร้างบรรยากาศใน
การทางานสู่สถานที่ทางานสุขภาวะ
หน่วยงานสามารถกาหนดกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการได้ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างกิจกรรม
- การพัฒนาระบบงานภายในของหน่วยงาน
ให้มีมาตรฐาน
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
- ส่งเสริมการเรียนรู้ประมวลจรรยาบรรณ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง แก่บคุ ลากร
ภายในหน่วยงาน
- การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
- สร้างบรรยากาศที่ทางานให้มสี ภาพแวดล้อม
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีและสร้างแรง
บันดาลใจในการทางาน
- จัดทามุมความรู้และสันทนาการ (Happy
Zone) ในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้ และเป็นมุมผ่อนคลาย (Relax Zone)
- จัดมุมบริการประชาชน พร้อมบริการ Wi-Fi
ฟรี สาหรับผู้มาใช้บริการ
- ปรับภูมิทัศน์เป็นพื้นที่สเี ขียว ฯลฯ

เกณฑ์การให้คะแนน ช่วงปรับเกณฑ์เท่ากับ +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๖๕
ร้อยละ ๗๐
ร้อยละ ๗๕
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๕

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รายเดือน และตามงวดงานที่ สสส. กาหนด
แหล่งตรวจสอบข้อมูล/แหล่งข้อมูลอ้างอิง รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบวางแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ
และกากับติดตาม (PBB)/รายงานผลการดาเนินงาน
ที่จัดส่งให้สานักบริหารยุทธศาสตร์

๒๙
เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
สานักงานศาลปกครองได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข
อย่างยั่งยืนของ สสส. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทางานของคน
ในองค์กร (Work-Life Balance) ให้เกิดความสมดุลและร่วมกันนาพาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้
ซึ่งประธานศาลปกครองสู งสุ ด ได้โปรดมี นโยบายส าคั ญประการหนึ่ งในการบริ หารงานศาลโดยมุ่ง เน้น ส่ งเสริ ม
ให้ บุ คลากรในองค์กรมีความสุ ขและสุ ขภาพดี หากบุค ลากรภายในองค์กรมีความสุ ขแล้ ว ความสุ ขก็จะส่ งไป
ที่ประชาชนหรือบุคคลภายนอกองค์กร และเลขาธิการสานักงานศาลปกครองได้กาหนดวิสัยทัศน์ “งานได้ผล คนมี
ความสุข” ในการบริหารงานสานักงานศาลปกครอง นามาสู่การประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
และการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขของศาลปกครอง

๓๐
ตั วชี้วัด ที่ ๑๐ ร้ อยละของบุค ลากรของหน่ว ยงานที่ไ ด้รั บ การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ
ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) (น้าหนักร้อยละ ๕)
น้าหนัก : ร้อยละ ๕
ค่าเปาาหมาย : - สานักประธานศาลปกครองสูงสุด สานักงานศาลปกครองสูงสุด สานักงานศาลปกครองกลาง ร้อยละ ๖
- หน่วยงานอื่น ร้อยละ ๙
ประเด็นการประเมินผล การเรียนรู้ ด้วยตนเองเป็นคุณลักษณะที่สาคั ญ ซึ่งมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน
ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสานักงานศาลปกครองได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ
ที่สาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาระบบงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานศาลปกครองให้มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพตามสายงาน
ความก้าวหน้าในอาชีพ มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง
คาอธิบาย : ๑. บุคลากรของหน่วยงาน หมายถึง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดของสานักงานศาล สานัก วิทยาลัย
๒. การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานมีการ
เรียนรู้และพัฒนา ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning : SDL) ตามความถนัด ความสนใจ
โดยผู้เรียนมีแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เน้นบุคลากรสายงานสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทักษะ
อื่นๆ ที่จาเป็นตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น
๒.๑ ความรู้ ทักษะที่สาคัญและจาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ตาแหน่ง บทบาท และพฤติกรรมที่คาดหวังตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น
๒.๒ ความรู้ ทักษะอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
๓. วิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้วยตนเอง (Self-Directed Learning)
๓.๑ การเรียนรู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความสมัครใจ ที่มิใช่สานักงานศาลปกครอง
เป็นผู้จัดการอบรม หรือสานักงานศาลปกครองเป็นผู้จัดส่งไปอบรมในหน่วยงานภายนอก
๓.๒ การเรียนด้วยตนเอง โดยวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสานักงานศาลปกครอง หรือระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือของหน่วยงานภายนอก เช่น สานักงาน ก.พ. ช่องทางสื่อ Social Media ต่างๆ Website YouTube
Facebook การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น
๔. ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
๔.๑ หัวข้อ/หลักสูตรการเรียนรู้ และวิธีการพัฒนาความรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก วิทยาลัย และให้ผู้เรียนจัดทาเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับบุคคล

๓๑
๔.๒ การเรียนรู้ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ตามความสมัครใจ ต้องผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดไว้
๔.๓ การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองผ่ านสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Learning) ต้ องผ่ านการประเมิ น
การประเมินตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่ให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กาหนด เช่น สานักงาน ก.พ.
๔.๔ การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสรุป
องค์ความรู้ที่ได้รับเสนอผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก และวิทยาลัย เพื่อรับรองผลการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ ด้วยตนเอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล เช่น สื่อ Social Media
ต่างๆ Website YouTube Facebook การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) การสอนงาน (Coaching) เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐.๑ : (เฉพาะสานักประธานศาลปกครองสูงสุด สานักงานศาลปกครองสูงสุด
สานักงานศาลปกครองกลาง) ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒
ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๒ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๔ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๖ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๘ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง

เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐.๒ : (หน่วยงานอื่น*) ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๓
ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๓ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๖ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๙ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๑๒ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๑๕ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง

*เงื่อนไขเพิ่มเติมเกณฑ์การให้คะแนน กรณีหน่วยงานอื่นที่ไม่มีการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับ
ความสาเร็ จของการบริ หารแผนการจั ดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ วัดและประเมินผล
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนี้ ดังนี้

๓๒
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕
ต่อ ๑ คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
น้าหนัก : ร้อยละ ๑๒
ระดับ
คะแนน
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้อยละ ๑๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๑๕ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๒๕ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ร้อยละ ๓๐ ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้วยตนเอง

เงื่อนไข : ๑. จัดทาทะเบียนฐานข้อมูลการพัฒนารายบุคคลภายในสานักงานศาล สานัก วิทยาลัย เพื่อเป็นเอกสาร
หลักฐานประกอบการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒. ไม่ซ้าซ้อนกับโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยงาน ไม่นับรวม
ทีส่ านักงานศาลปกครองเป็นผู้จัดอบรม หรือสานักงานศาลปกครองเป็นผู้จัดส่งไปอบรมในหน่วยงานภายนอก
๓. จานวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงานในปีงบประมาณนั้นๆ ไม่นับรวมข้าราชการที่รับโอน ข้าราชการ
พนักงานราชการศาลปกครอง ลูกจ้างชั่วคราว บรรจุใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานนั้น ๆ ไม่ถึง ๖ เดือน ทั้งนี้ กรณี
ข้าราชการ พนักงานราชการศาลปกครอง ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว ที่มีการย้าย หรือสอบเปลี่ยนสายงาน หรือสับเปลี่ยน
ตาแหน่ง หรือเลื่อนระดับระหว่างปี ซึ่งมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ ไม่ถึง ๖ เดือน ให้ใช้ข้อมูลเดิมของการเข้ารับ
การพัฒนา การเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในช่วงต้นปีงบประมาณของข้าราชการคนดังกล่าว

๓๓
ตัวอย่างทะเบียนฐานข้อมูลการพัฒนารายบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักงานศาล/สานัก/วิทยาลัย........
ชื่อบุคลากร

หัวข้อเรื่อง/หลักสูตร
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ฯ

วัน เวลา และสถานที่
ในการพัฒนาความรู้ฯ

รูปแบบ/วิธีการ
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ฯ

หลักฐานเอกสาร
การพัฒนาความรู้ฯ

๑) ........................................................
๒) ........................................................
๑) ........................................................
๒) ........................................................
๑) ........................................................
๒) ........................................................
๑) ........................................................
๒) ........................................................
๑) ........................................................
๒) ........................................................

ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล รายเดือน
แหล่งตรวจสอบข้อมูล/แหล่งข้อมูลอ้างอิง ทะเบียนฐานข้อมูลการพัฒนารายบุคคลภายในสานักงานศาล สานัก
วิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น เอกสารหลั ก ฐานประกอบการประเมิ น ผล
เมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณ
เหตุผลในการกาหนดตัวชี้วัด :
เพื่อเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพและสมรรถนะในการปฏิบั ติงานของบุค ลากรส านั กงานศาลปกครองให้ มี
ขีด สมรรถนะในการปฏิบั ติ ง านอย่ า งมือ อาชี พ ตามสายทางความก้า วหน้ า ในอาชี พ มุ่ง สู่ การเป็ น องค์ การที่ มี
ขีดสมรรถนะสูง

--------------------------------------

