โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 3 (รอบ 12 เดือน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๑. การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาการให้บริการและช่องทางการติดต่อสื่อสาร
๑.

การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาการให้บริการหรือจัดทาช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชนหรือผู้รับบริการ ได้แก่ การรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ การร้องเรนยน/ร้องทุก ก การแจ้ง
เบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางในรูปแบบต่างๆ เช่น Website ศาลปกครอง กล่องรับฟังความคิดเห็น บอรกดประชาสัมพันธก Facebook เกน่ยวกับเรื่องดังต่อไปนน้
กิจกรรมย่อย
๑.๑ การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาช่องทาง
๑. งานการบริหารจัดการ ้อร้องเรนยนและแก้ไ ปัญหาความเดือดร้อน องประชาชนคู่กรณน ตุลาการศาลปกครอง ้าราชการ
การร้องเรนยน/ร้องทุก กในอินทราเน็ตสานักงาน
ฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างประจาสานักงานศาลปกครอง
ศาลปกครอง และในเว็บไซตกศาลปกครอง เพื่อให้
๑.๑) จัดทารายงานแยกประเภท ้อร้องเรนยนและแก้ไ ปัญหาความเดือดร้อน องประชาชน คู่กรณน ตุลาการศาลปกครอง
สามารถรับเรื่องราวร้องเรนยน/ร้องทุก กได้ทั้งบุคคล
้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง ได้แก่ ประเภทคดนปกครอง
ภายในและบุคคลภายนอก นอกจากนน้ยังมนช่องทางต่างๆ และประเภททั่วไป การร้องทุก /ก ร้องเรนยน องตุลาการศาลปกครอง ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง
ได้แก่ ทางไปรษณนยก ยื่นด้วยตนเอง ทางโทรศัพทก
และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง การ อพระราชทานความเป็นธรรมผ่านสานักงานองคมนตรน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
ทางระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุก ก (Contact
ทางไปรษณนยก ทางโทรศัพทก ทางเว็บไซตก การยื่นเรื่องด้วยตนเอง โดยจัดทารายงานเสนอผู้บริหารสานักงานศาลปกครองทุก 1 เดือน
Point) องสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรน (สบก.)
1.2) สรุปรายงานผลการดาเนินการแก้ไ ปัญหาเรื่องร้องทุก ก/ร้องเรนยน ระหว่างวันทน่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มนนาคม 2563 ดังนน้
1.2.1) เรื่องร้องทุก ก องประชาชน คู่กรณน (บุคคลภายนอก) จานวน 296 ราย
1.2.2) เรื่องร้องทุก ก (บุคลากรภายใน) จานวน 2 ราย
๒. กิจกรรม "เปิดใจรับฟัง แก้ไ เร่งด่วน ... จาก ้อร้องเรนยน องประชาชน"
2.1) เล าธิการสานักงานศาลปกครองเห็นชอบให้สานักบริหารกลางดาเนินการตามกิจกรรม ตั้งแต่วันทน่ 9 มนนาคม 2563 ซึ่งเป็น
วันครบรอบ 19 ปี ศาลปกครอง
2.2) บันทึก ้อมูล ้อร้องเรนยนในระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรนยน องสานักงานศาลปกครอง ภายใน 1 วันทาการ หลังจากได้รบั
เรื่องร้องเรนยน
2.3) รวบรวม ้อมูล ้อร้องเรนยนจากช่องทางต่าง ๆ องการรับเรื่องร้องเรนยน
2.4) วิเคราะหกแยกหนังสือร้องทุก ก ร้องเรนยน เพื่อตรวจสอบเนื้อหา องเรื่องร้องเรนยนว่าอยู่ในภารกิจ องหน่วยงานใด
(1) กรณนมเน นื้อหาชัดเจนเป็นเรื่องเกน่ยวกับคดนทน่มนผยู้ ื่นเรื่องร้องทุก กฯ เป็นคู่กรณนในคดนปกครอง สานักบริหารกลาง
จะลงทะเบนยนรับเรื่องในระบบร้องทุก กฯ แล้วจัดส่งให้หน่วยงานเจ้า องเรื่อง
(2) กรณนทน่มนเนื้อหาไม่ชัดเจนไม่มนหน่วยงานเจ้า องเรื่องสานักบริหารกลางจะรับเรื่องร้องทุก ก แล้วสรุปเรื่องเสนอผู้บริหาร
เพื่อมอบหมายหน่วยงานทน่เกนย่ ว ้อง
2.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการ ้อร้องเรนยน และแก้ไ ปัญหาความเดือดร้อน องประชาชน คู่กรณน เสนอผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครองทราบ ทุก 1 เดือน

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

2.6 ปรับปรุงบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในการอานวยความสะดวกต่อประชาชน/หน่วยงาน ทน่มาติดต่อหรือสอบถาม ยื่นเรื่อง
ร้องทุก ก/ร้องเรนยน โดยจัดทน่นั่งพักคอย และมุมสาระเบื้องต้นเกน่ยวกับการยื่นฟ้องคดน พร้อมเครื่องดื่มและติดผัง ั้นตอนการรับเรื่องร้องทุก ก
ไว้หน้าห้องสานักบริหารกลางเพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศการทางาน Happy Work Place ตามนโยบายองคกกรแห่งความสุ
2.7 ดาเนินการออกแบบสารวจความพึงพอใจประชาชน/หน่วยงานผู้มารับบริการ
๓. โครงการเปิดใจรับฟัง ้อร้องทุก ก ร้องเรนยนและ ้อแนะนา "Real - Time Complaint Management Centre" (RCM Centre)
3.1 เล าธิการสานักงานศาลปกครอง เห็นชอบโครงการเปิดใจรับฟัง ้อร้องทุก ก ร้องเรนยน และ อ้ แนะนา "Real - Time
Complaint Management Centre" (RCM Centre)
3.2 ประชุมหารือร่วมกับสานักวิทยาการสารสนเทศเพื่อประสานการปฏิบัตติ าม ั้นตอน องโครงการฯ และเชื่อมโยงกับโปรแกรม
ระบบการจัดการ ้อร้องทุก ก ร้องเรนยน องสานักงานศาลปกครอง
3.3 ประสานสานักบริหารทรัพยกสิน เพื่อจัดเตรนยมตูไ้ ปรษณนยกสาหรับการรับเรื่องร้องทุก ก ร้องเรนยน
3.4 แต่งตั้งคณะทางานเรนยบร้อย
3.5 ทดลองระบบการรับเรื่องร้องทุก ก ร้องเรนยน ร่วมกับสานักวิทยาการสารสนเทศ
การดาเนินงาน องสานักประชาสัมพันธก (สปช.)
1. ติดประกาศแนวทางการ อรับบริการตาม พ.ร.บ. ้อมูล ่าวสารฯ พ.ศ. 2540 ณ ศูนยกบริการประชาชน และเว็บไซตกศาลปกครอง
2. เผยแพร่ผลการดาเนินงาน องศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
2.1 ภายใน ได้แก่ เสนยงตามสาย The Star PR Homepage Act Insight Intranet บอรกดประชาสัมพันธก
2.2 ภายนอก ได้แก่ เว็บไซตกศาลปกครอง Facebook และ Line @สานักงานศาลปกครอง Line PR agent สปช.
3. จัดสถานทน่และดูแลอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ได้แก่ การจัดเตรนยมวัสดุอุปกรณกคอมพิวเตอรก ระบบ Internet โต๊ะ เก้าอน้
แบบฟอรกม กระดาษ เอกสารแจกจ่าย ตู้เย็น หนังสือพิมพก
4. ดาเนินการปรับปรุง ้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ในส่วนภารกิจการดาเนินงาน องสานักประชาสัมพันธก และพระราชบัญญัติ
้อมูล ่าวสาร องราชการ พ.ศ. 2540
5. จัดให้มนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เกน่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการเพื่อนามาปรับปรุง ั้นตอนการดาเนินงาน
อย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทาง ดังนน้
๕.1 สายด่วนศาลปกครอง 1355 และหมายเล 0 2141 1111 (Call Center)
๕.2 Facebook (Chatbot) และ Line @สานักงานศาลปกครอง
๕.3 แบบประเมินความพึงพอใจหลังจากได้รับบริการ โดยแจกให้ผู้มา อรับบริการ ณ ศูนยกบริการประชาชน
๕.4 กล่องรับฟังความคิดเห็นจัดตั้งวางไว้บริเวณจุดให้บริการ ณ เคานกเตอรกประชาสัมพันธก
๒

ลาดับ
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6. การประชาสัมพันธกเรื่องการให้บริการคัดสาเนาคาสั่ง/คาพิพากษา ผ่านเสนยงรอสายในระบบโทรศัพทกอัตโนมัติ (Call Center)
1355 และ 0 2141 1111
7. ปรับปรุงผังรายการโทรทัศนกภายในอาคารศาลปกครอง
8. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ้อมูล ่าวสารและผลการดาเนินงาน องศาลปกครองผ่านแอปพลิเคชัน Podcast สานักงานศาลปกครอง
9. การให้บริการ ้อมูล ่าวสารแก่ประชาชน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางออนไลนก
10. ให้ความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรทน่ปฏิบัติหน้าทน่ในการบริการประชาชน เรื่อง ระบบงานคดนปกครองอิเล็กทรอนิกสก
เพื่อสนับสนุนให้คู่กรณนใช้ระบบงานคดนปกครองอิเล็กทรอนิกสก และเพื่อให้คาแนะนาประชาชนทน่มาใช้บริการในเบื้องต้น เมื่อวันทน่ 7
เมษายน 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอรก ชั้น 4 อาคารศาลปกครอง
11. จัดทาป้ายสื่อประชาสัมพันธกระบบงานคดนปกครองอิเล็กทรอนิกสก ติดตั้งไว้บริเวณศูนยกบริการประชาชน เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนเห็นจุดบริการได้อย่างชัดเจน
12. พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาทน่รวดเร็วผ่านช่องทาง ดังนน้
1) เฟชบุ๊กสานักงานศาลปกครอง
2) AI Chat Bot ผ่าน Line @สานักงานศาลปกครอง
๓) ช่องทางการถามตอบ Q&A เว็บไซตก องศาลปกครอง
๑.๒ การบริหารจัดการระบบแจ้งเบาะแสการทุจริต จัดทาและเผยแพร่คู่มือการแจ้งเบาะแสการทุจริต องบุคลากรสานักงานศาลปกครองในเว็บไซตกศาลปกครอง
ให้มนประสิทธิภาพ (สกม.)
๑.๓ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ และ
1. ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาแผนผัง ั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเครือ ่ายอินเตอรกเน็ต เมื่อวันทน่ ๒๖ มนนาคม
การสร้างเครือ ่ายผ่านระบบออนไลนก เช่น
๒๕๖๓/เว็บไซตกสานักงานฯ และ Facebook ได้แก่ (สศภ.ภก.)
Facebook Line กลุ่มหน่วยงานต่างๆ สื่อวนดิทัศนก
1.1 ประชาสัมพันธกเสนอทางเลือกให้ผู้ฟ้องคดนหรือคู่กรณน ผ่าน ๓ ช่องทาง คือ
ผ่าน Smart TV เป็นต้น (สศภ.)
- ช่องทางทน่ ๑ ระบบงานคดนปกครอง
- ช่องทางทน่ ๒ ไปรษณนยกลงทะเบนยน
- ช่องทางทน่ ๓ โทรสาร
1.2 เผยแพร่ ้อมูลโครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน อานาจหน้าทน่และ ้อมูลบุคลากร
- ่าวประชาสัมพันธก/โครงการ/งาน/กิจกรรม
- แบบฟอรกมต่างๆ ทนเ่ กนย่ ว ้องกับคดน
- ช่องทางการให้คาปรึกษาแนะนา
- จัดทาแบบแสดงความคิดเห็น/ ้อเสนอแนะ องผู้รับบริการต่อการให้บริการ องสศภ.ภก. ผ่านระบบออนไลนกแล้วเสร็จ
๓
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2. สศภ.นม. ดาเนินการดังนน้
2.1 ดาเนินการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือ ่ายผ่านระบบออนไลนก เพื่อประโยชนกในการเผยแพร่ความรู้เกน่ยวกับ
คดนปกครองและกระบวนพิจารณาคดนปกครอง การไกล่เกลน่ย รวมทั้ง เผยแพร่คดนปกครอง คดนทน่น่าสนใจ สถิติคดน ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ Smart TV บริเวณชั้น ๑ Facebook:สานักงานศาลปกครองนครราชสนมา และ Line@สานักงานศาลปกครองนครราชสนมา
สาหรับให้บริการคู่กรณน ประชาชน และผูม้ าติดต่อ อรับบริการ
2.2 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยออกหน่วยเคลื่อนทน่ให้คาปรึกษาแนะนาร่วมกับจังหวัดนครราชสนมา จานวน ๑ ครั้ง เมื่อวันทน่
๑๓ มนนาคม 2563 ณ โรงเรนยนบ้านโนนเพ็ด ตาบลช่อระกา อาเภอบ้านเหลือม จังหวัดนครราชสนมา มนผู้เ ้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๔๑ คน
2.3 เพิ่มช่องทางการติดต่อสือ่ สาร โดยให้ความรู้เกน่ยวกับคดนปกครองผ่านวิทยุกระจายเสนยงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสนมา
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนจานวน ๖ ครั้ง (ในศุกรกแรก องเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มนนาคม ๒๕๖๓)
3. ดาเนินการแล้วเสร็จโดยมนผลการดาเนินงาน ได้แก่ (สศภ.พบ.)
3.1 “สื่อสารดิจิทลั ” ศาลปกครอง คดนปกครอง และกฏหมายปกครองใกล้ตัว ผ่าน Web page Facebook และ QR Code
3.2 จัดทาแฟ้มความรู้ แฟ้มประชาชน ป้ายแนะนา สื่อสาร ้อความเคลื่อนไหวผ่าน Digital Signage
4. ประชาสัมพันธกการเปิดช่องทางการสื่อสาร และเผยแพร่ ่าวประชาสัมพันธก องศาลปกครองเชนยงใหม่และสานักงานศาลปกครอง
เชนยงใหม่ ดังนน้ (สศภ.ชม.)
4.1 เว็บไซตกศาลปกครองเชนยงใหม่http://www.admincourt.go.th/admincourt/cmi/#!
4.2 Facebook Fanpage ศาลปกครองเชนยงใหม่
4.3 บอรกดประชาสัมพันธกบริเวณด้านหน้าอาคารศาลปกครองเชนยงใหม่
5. ส่งเสริมให้บคุ ลากรทาหน้าทน่เป็นสื่อบุคคลผ่านช่องทาง Facebook Line ดังนน้ (สศภ. ก.)
5.1 สื่อสาร ่าวสารต่างๆ องสานักงานศาลปกครอง และสานักงานศาลปกครอง อนแก่น รวมทั้งความรู้ต่างๆเกน่ยวกับศาลปกครอง
ผ่านช่องทางFacebook สานักงานศาลปกครอง อนแก่น แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ปัจจุบันมนผู้ติดตาม จานวน ๑,๓๐๙ คน
5.2 สื่อสาร ่าวสารความรู้ตา่ งๆ หนังสือเวนยน ้อสั่งการ องผู้บริหารศาลปกครอง ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง ผ่านทางกลุม่
Line สานักงานศาลปกครอง อนแก่น ปัจจุบันมนสมาชิก จานวน ๑๐๓ คน
5.3 กลุ่มต่างๆ สื่อสารผ่านกลุม่ Line ย่อย องแต่ละกลุ่ม เพื่อแจ้ง ่าวสารภายในกลุ่ม องตน
6. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารทาง facebook ,Line , Samrt TV พร้อมเครื่องฉายวิดนทัศนก ในห้องพักรอสบายใจ (สศภ.รย.)
7. สร้างเครือ ่ายผ่าน Line กลุ่มสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานน (สศภ.อบ)
8. ดาเนินการปรับปรุง ้อมูล องหน่วยงานให้มคน วามทันสมัย เป็นปัจจุบัน ใน Intranet องสานักงานศาลปกครองสง ลาและ Facebook
สานักงานศาลปกครองสง ลา ได้แก่ (สศภ.ส .)
8.1 โครงสร้างหน่วยงาน
๔

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

๑.๔ จัดให้มนการรับเรื่องร้องเรนยน/ความคิดเห็น/
คาแนะนาในการดาเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
เว็บไซตก องหน่วยงาน Facebook QR Code กล่อง
รับเรื่องร้องเรนยนและความคิดเห็นโดยวางไว้บริเวณ
จุดให้บริการประชาชน และบอรกดประชาสัมพันธก
(สศภ.)

8.2 การเผยแพร่ ่าวประชาสัมพันธก /งานโครงการ/กิจกรรม
8.3 ช่องทางการเผยแพร่
- ระบบเครือ ่ายอินเตอรกเน็ต สานักงานศาลปกครองสง ลา http://www.admincourt.go.th/admincourt/ska/#!
- ระบบเครือ ่ายอินทราเน็ต สานักงานศาลปกครองสง ลา http://intranet2.admincourt.go.th/ 02-office/office21/
9. สศภ.ยล. ดาเนินการดังนน้
9.1 ดาเนินการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือ ่ายผ่านระบบออนไลนก เพื่อประโยชนกในการเผยแพร่ความรู้เกน่ยวกับ
คดนปกครองและกระบวนพิจารณาคดนปกครอง การไกล่เกลน่ย รวมทั้ง เผยแพร่คดนปกครอง คดนทน่น่าสนใจ สถิติคดน ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ Smart TV บริเวณชั้น ๑ Facebook : สานักงานศาลปกครองยะลา และเว็บไซตกศาลปกครองยะลา
9.๒ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยให้ความรู้เกน่ยวกับคดนปกครองผ่านวิทยุกระจายเสนยงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ดาเนินการ
แล้วเสร็จตามแผนจานวน ๒๓ ครัง้ (ในวันพุธเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มนนาคม ๒๕๖๓) การดาเนินการในเดือนเมษายน งดจัดรายการ
วิทยุเนื่องจากสถานการณกการแพร่กระจายโรค COVID - 19 ยังอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย
9.3 จัดทาเมนู ้อเสนอแนะ/ อ้ คิดเห็นเพื่อปรับปรุงการให้บริหารบนหน้าเว็บไซตกสานักงานศาลปกครองยะลา
10. สศภ.พล. ดาเนินการดังนน้
10.1 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น สายด่วน เว็บไซดก Facebook ทน่ทาการสานักงานศาลปกครอง ตู้แสดงความคิดเห็น
และทางไปรษณนยก
10.2 กลุ่มไลนก ห้อง ่าวพิษณุโลก, เครือ ่ายวิทยุชุมชน ประชารัฐ เ ต 4 NNT, จิตอาสาประชาสัมพันธก และ จังหวัดเคลื่อนทน่
10.3 สื่อวนดิทัศนกผ่าน Smart TV ณ จุดให้บริการประชาชน
10.4 สื่อเอกสารความรู้และประชาสัมพันธก ณ จุดให้บริการประชาชน
1. ประชุมคณะทางาน เพื่อกาหนดแนวทางการจัดทาแผนผัง ั้นตอนการปฏิบัติงานผ่านเครือ ่ายอินเตอรกเน็ต เมื่อวันทน่ ๒๖ มนนาคม ๒๕๖๓
และจัดทาแบบแสดงความคิดเห็นหรือ ้อเสนอแนะผ่านเครือ ่ายอินเตอรกเน็ต (สศภ.ภก.)
2. จัดทากล่องรับเรื่องร้องเรนยน ร้องทุก ก และแสดงความคิดเห็น จานวน ๑ กล่อง โดยติดตั้งไว้บริเวณ หน้าเคานกเตอรกรับฟ้อง ชั้น ๑
อาคารศาลปกครองนครราชสนมา และกล่องรับเรื่องร้องเรนยน ร้องทุก กฯ ออนไลนกผ่าน Line@สานักงานศาลปกครองนครราชสนมา / QR
Code และ Facebook สานักงานศาลปกครองนครราชสนมา (สศภ.นม.)
3. ดาเนินการเพิ่มช่องทางการร้องเรนยนผ่านระบบ คิวอารกโค้ต (QR Code) บริเวณจุดบริการประชาชนและมอบหมายให้มเน จ้าหน้าทน่
ผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มนแบบสอบถามความพึงพอใจ (สศภ.พบ.)
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4. สศภ.ชม. ดาเนินการดังนน้
4.1 จัดวางกล่องรับเรื่องร้องเรนยนบริเวณ ทางเ ้า - ออก อาคารศาลปกครองเชนยงใหม่
4.2 การส่งเรื่องร้องเรนยนผ่าน e - mail address องสานักงานศาลปกครองเชนยงใหม่
4.3 การส่งเรื่องร้องเรนยนผ่านไปรษณนยก
4.4 การส่งเรื่องร้องเรนยนถึงผูอ้ านวยการสานักงานศาล
5. จัดกล่องรับ ้อร้องเรนยน และ อ้ เสนอแนะไว้จุดบริการประชาชน จานวน ๔ กล่อง (ห้องโถงชั้น ๑ จานวน ๒ กล่อง ห้องปรึกษาคดน
๑ กล่อง กลุ่มบริหารทั่วไป ๑ กล่อง) โดยแจ้ง ้อมูลช่องทางการติดต่อสานักงานศาลปกครอง เช่น เบอรกโทรศัพทกการร้องเรนยน Line
Facebook ไว้ทน่กล่องรับ ้อร้องเรนยนฯ (สศภ. ก.)
6. สศภ.อด. ดาเนินการดังนน้
6.1. ดาเนินการทากล่องรับความคิดเห็นเพื่อรับความเห็น องประชาชน ณ จุดบริการ ชั้น ๑ สานักงานศาลปกครองอุดรธานน
6.2 ดาเนินการรับเรื่องร้องเรนยนทางจดหมายและทางโทรศัพทก
6.3 มนการร้องเรนยนทางจดหมายและได้ชน้แจงเรื่องร้องเรนยนดังกล่าว โดยผ่านความเห็นชอบจากอธิบดนศาลปกครองอุดรธานนเรนยบร้อยแล้ว
7. จัดให้มนกล่องรับความคิดเห็นและเรื่องร้องเรนยน ณ ศูนยกบริการประชาชน (สศภ.รย.)
8. จัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรนยนและแสดงความคิดเห็นไว้บริเวณชั้น ๑ จุดให้บริการประชาชน (สศภ.อบ)
9. สศภ.ยล. ดาเนินการดังนน้
9.1 จัดทากล่องรับเรื่องร้องเรนยน ร้องทุก ก และแสดงความคิดเห็น จานวน ๑ กล่อง โดยติดตั้งไว้บริเวณ หน้าเคานกเตอรกรับฟ้อง ชั้น ๑
อาคารศาลปกครองยะลา
9.2 กล่องรับเรื่องร้องเรนยน ร้องทุก กฯ ออนไลนกผ่าน Line@สานักงานศาลปกครองยะลา/QR Code และ Facebook: สานักงาน
ศาลปกครองยะลา
9.3 รับเรื่องร้องเรนยนจากประชาชนโดยพนักงานคดนปกครองทาหน้าทน่รับเรื่อง หรือในรูปแบบคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรนยน
10. สศภ.นศ. ดาเนินการจัดหาตูร้ ับเรื่องร้องเรนยน/ ้อเสนอแนะ (ตูล้ ุงเป็นธรรม) โดยนาไปวางไว้ ณ ห้องบริการประชาชน และได้
จัดทาหมายเล โทรศัพทก องผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราชปิดไว้ ณ ตูร้ ับเรื่องร้องเรนยน/ ้อเสนอแนะ พร้อม
คาแนะนาสาหรับการร้องเรนยนผ่านช่องทางดังกล่าว
11. สศภ.พล. ดาเนินการจัดให้มนการรับเรื่องร้องเรนยน/ความคิดเห็น/คาแนะนาในการดาเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ โดยจัดทาโปสเตอรก
เผยแพร่ประชาสัมพันธกผ่านทาง Facebook และ บอรกดประชาสัมพันธก โดยผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร เช่น สายด่วน เว็บไซตก
Facebook ทน่ทาการสานักงานศาลปกครอง ตู้แสงความคิดเห็น ทางไปรษณนยก และ บอรกดประชาสัมพันธก

๖

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
๑.๕ รับเรื่องร้องเรนยนจากประชาชนโดยพนักงาน
คดนปกครองทาหน้าทน่รับเรื่องฯ หรือในรูปแบบ
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรนยน (สศภ.)

1. เพิ่มช่องทางการการร้องเรนยนสายตรงผู้บริหารสานักงานศาลปกครองเพชรบุรน ทน่หมายเล 0 3270 9400 ต่อ 220 (สศภ.พบ.)
2. แต่งตั้งคณะทางานเปิดกล่องรับ ้อร้องเรนยน องสานักงานศาลปกครอง อนแก่น สั่ง ณ วันทน่ ๓ กุมภาพันธก ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
ผอ. สานักฯ เป็นประธานคณะทางาน ผอ. กลุ่มทุกกลุ่มเป็นคณะทางาน พร้อมทั้งจัดตั้งกล่องรับร้องเรนยนไว้ทน่ห้องให้คาปรึกษา ๑ กล่อง
โดยมนพนักงานคดนปกครองเป็นผู้ให้คาปรึกษาแนะนา (สศภ. ก.)
3. มนการจัดเจ้าหน้าทน่ไว้ให้บริการประชาชน (สศภ.รย.)
4. สานักงานศาลปกครองอุบลราชธานนมนคาสั่งมอบหมายพนักงานคดนปกครองทาหน้าทน่รับเรื่องร้องเรนยนจากประชาชน (สศภ.อบ.)
5. สานักงานศาลปกครองพิษณุโลกได้ดาเนินการรับเรื่องร้องเรนยนจากประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรนยน โดยเจ้าหน้าทน่
ผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบรายวัน (สศภ.พล.)
๑.๖ “Happy People Happy Staff” ประกอบด้วย สศภ.ส . ดาเนินกิจกรรม “Happy People Happy Staff” ดังนน้
การพัฒนาการช่องทางการติดต่อสื่อสาร องผูร้ ับบริการ ๑. มนเจ้าหน้าทน่ให้บริการ “พน่บ่าว สาวนุ้ย ช่วยคุยคดน” คอยให้บริการประชาชน จนแล้วเสร็จสิ้นกระบวนการ
กับศาลปกครองสง ลา การพัฒนาระบบการให้
๒. บริการให้คาปรึกษาแนะนาเกน่ยวกับคดนปกครอง
คาปรึกษาแนะนาเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมน ๓. ปรับมุมจุดบริการประชาชน
ประสิทธิภาพ การพัฒนาศูนยกบริการประชาชนให้ ๔. จัดโต๊ะบริการประชาชนเพิ่มอนกจานวน ๒ ตัว
รองรับต่อการ อรับบริการต่างๆ และการปรับปรุง ไว้บริการประชาชนเพื่อใช้ในการเ นยนเอกสารต่าง ๆ
สถานทน่เพื่อให้รองรับผูร้ ับบริการ (สศภ.ส .)
๕. จัดมุมวางเครื่องคอมพิวเตอรกไว้บริการประชาชนอยู่ระหว่างดาเนินการ
๑.๗ ให้ความรู้บุคลากรทน่ปฏิบัติหน้าทน่ในการ
1. สศภ.นม. ดาเนินการดังนน้
ให้บริการประชาชน เช่น เรื่องจิตสานึกการ
1.1 คาสั่ง สศป.นม. ทน่ ศป ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันทน่ ๑๑ มนนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน “เจ้าหน้าทน่พน่เลน้ยง” โดยผู้อานวยการกลุ่ม/
ให้บริการ Service mind (สปช. วตป. และ สศภ.) หัวหน้ากลุ่มได้คัดเลือกบุคลากรทน่มนความเหมาะสมกลุ่มงาน ๑ คน และได้มนการแต่งตั้งคณะทางาน โดยมนผู้อานวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดนฯ
เป็นหัวหน้าคณะทางาน และบุคลากรทน่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะทางาน
1.2 จัดประชุมเพื่อให้ความรู้บคุ ลากรทน่ปฏิบัติหน้าทน่ในการให้บริการและซักซ้อมแนวทางการให้บริการ ๑ ครั้ง เมื่อวันทน่ ๑๒
มนนาคม ๒๕๖๓
1.3 จัดกิจกรรม “เจ้าหน้าทน่พน่เลนย้ ง” ดูแล ติดต่อประสานงาน และอานวยความสะดวกกับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการตั้งแต่ต้นจนเสร็จ
สิ้นการบริการต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดนยวซึ่งได้เริม่ ดาเนินกิจกรรมเมื่อวันทน่ ๑๗ มนนาคม ๒๕๖๓
2. จัด “เจ้าหน้าทน่พน่เลน้ยง” ต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน (สศภ.พบ.)
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3. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง Service Mind ให้แก่บุคลากรสานักงานศาลปกครอง ด้วยวิธนการฝึกอบรมแบบการเรนยนรู้ด้วยตนเอง ในหัว ้อ
“การบริการด้วยใจเพื่อการบริการทน่เป็นเลิศ” เนื่องจากสถานการณกการแพร่ระบาด องไวรัส COVID - 19 และนโยบายการเว้น
ระยะห่างทางสังคม Social Distancing พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณศูนยกบริการประชาชน ดังนน้ (สศภ.ชม.)
3.1 จัดโต๊ะและอุปกรณกสาหรับกรอกแบบฟอรกม อาทิ คาร้อง คา อต่างๆ
3.2 จัดมุมหนังสือพิมพก /จัดห้องรับรองประชาชน เพื่อรับรองผู้ใช้บริการระหว่างรอการพิจารณาคดน โดยจัดให้มน ชา กาแฟ สาหรับ
ผู้ใช้บริการ
4. มอบหมายให้เจ้าหน้าทน่เรนยนรู้ดว้ ยตนเอง หัว ้อ “จิตวิทยาการบริการ” ประกอบด้วย พนักงานคดนททน่ าหน้าทน่ให้คาปรึกษาคดน
จานวน ๒ คน เจ้าหน้าทน่ศาลปกครองทน่ทาหน้าทน่รับฟ้อง ๒ คน โดยในเรื่องดังกล่าวเป็น ้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน
(สศภ. ก.)
5. ปรับปรุงรูปแบบและวิธนการฝึกอบรม หัว ้อวิชา “จิตสานึกการให้บริการ” สาหรับบุคลากรทน่ปฏิบตั ิหน้าทน่ในการให้บริการประชาชน
และจะเสนอคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองคกความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครอง เพื่อกาหนดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้นาเอกสารประกอบการบรรยายหัว ้อเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เผยแพร่ในเครือ ่าย Intranet องวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เมนู สื่อการเรนยนรู้ ทุกหน่วยงานสามารถเ ้าสืบค้น
และนาไปเผยแพร่เพื่อให้บุคลากรในสังกัดศึกษาเรนยนรู้เพิ่มเติมได้ รวมถึงหัว ้อวิชาเกน่ยวกับเรื่องจิตสานึกการให้บริการ (Service
mind) โดยเฉพาะเจ้าหน้าทน่ทน่ให้บริการทน่หน้าเคานกเตอรกประชาสัมพันธกจุดรับฟ้อง และส่วนงานทน่ให้บริการประชาชน ในหลักสูตร
“เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าทน่ศาลปกครองด้านธุรการคดนปกครอง” มนหัว ้อวิชา “จิตวิทยาการให้บริการ” และหลักสูตรเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชนพ (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุนก่อนเลื่อนระดับชานาญการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
และ ๒๕๖๐) มนหัว ้อวิชา “การสือ่ สารจูงใจเพื่อความสาเร็จในการทางาน” ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถสืบค้นเพื่อศึกษาเรนยนรูเ้ พิ่มเติมได้
(วตป.)
6. มนการสอนงานโดยหัวหน้างานเพื่อสร้างจิตสานึกการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ (สศภ.อบ.)
6.1 ให้เจ้าหน้าทนผ่ ู้ปฏิบตั ิงานตระหนักถึงการให้บริการทน่เป็นไปด้วยความสุภาพ และการให้ ้อมูลทนถ่ ูกต้องเป็นปัจจุบัน
6.2 ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทน่ผปู้ ฏิบัติเกน่ยวกับกระบวนพิจารณาคดนปกครอง
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7. เนื่องจากมนการปรับเปลน่ยนการวางแผนการปฏิบตั ิการในกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากสถานการณกการแพร่กระจายโรค Covid - 19
ยังอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย ซึ่งจากแผนการดาเนินจัดกิจกรรมดังกล่าวระหว่างเดือนมนนาคม - กันยายน ๒๕๖๓ จานวน ๒ ครั้ง (สศภ.ยล.)
8. สานักงานศาลปกครองพิษณุโลกได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนน้ (สศภ.พล)
8.1 ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรในรูปแบบ e-book เรื่อง การบริการทน่เป็นเลิศ ช่องทาง intranet สศภ.พล.
8.2 จัดให้มนการอบรมออนไลนกผ่าน e-Learning องสานักงาน ก.พ. ในหลักสูตรการบริการทน่เป็นเลิศ (3 ชั่วโมง) ให้แก่บุคลากร
กลุ่มสนับสนุนคดนและบังคับคดนปกครอง และกลุ่มบริหารทั่วไป ระยะเวลาการอบรม แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ๑) 11 - 15 พฤษภาคม 2563
ผ่านการอบรม 16 คน และ ๒) 16 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 ผ่านการอบรมจานวน 11 คน
การทบทวนและปรับปรุงแผนผัง ั้นตอนการดาเนินงานทน่เป็นภารกิจสาคัญ องหน่วยงาน พร้อมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรภายในและผู้รับบริการภายนอก
รับทราบ เช่น
๒.๑ ปรับปรุง/จัดทาผัง ั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สศภ.นม. ดาเนินการดังนน้
ธุรการ/และการให้บริการ (สศภ. และ สปช.)
1.1 สอบทานผัง ั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการศาล ได้แก่ งานรับฟ้อง งานให้คาปรึกษาแนะคดนปกครอง งานรับเรื่องร้องเรนยนร้องทุก ก และ
ปรับปรุงการนาเสนอผ่านบอรกดประชาสัมพันธกให้มนความน่าสนใจมาก ึ้น
1.2 จัดทาผัง ั้นตอนการควบคุมดูแลการยืม-คืนพัสดุ องสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา
1.3 ดาเนินการเผยแพร่ผา่ นระบบอินทราเน็ต ได้แก่ เว็บไซตกสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา และกลุม่ ไลนกภายในหน่วยงาน
และหนังสือเวนยน แล้วเสร็จ เมื่อวันทน่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
2. สศภ.พบ. ดาเนินการดังนน้
2.1 จัดทาแผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (แผนผัง ั้นตอนการดาเนินกระบวนวิธนพิจารณา องศาล ตั้งแต่ยื่นคาฟ้องจนกระทั่ง
ส่งคาอุทธรณกไปยังศาลปกครองสูงสุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
2.2 จัดทามาตรฐานงานให้บริการคัดสาเนา คาพิพากษา/คาสั่งชน้ าดคดนปกครอง ในระบบ admcase โดยติดประกาศไว้บริเวณ
หน้าห้องรับรองผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างมาตรฐานบริการและรักษาระดับการบริการอย่างต่อเนื่อง
3. สศภ.ชม. ดาเนินการดังนน้
3.1 ติดตั้งแผน ั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน องงานรับฟ้องและงานให้คาปรึกษาแนะนา บริเวณจุดให้บริการประชาชน
ส่วนงานรับฟ้อง และงานให้คาปรึกษาแนะนา
3.2 จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธกช่องทางการรับ ้อเสนอแนะจากประชาชน ติดประกาศบริเวณจุดรักษาความปลอดภัย
เคานกเตอรกรับฟ้อง และห้องบริการประชาชน สาหรับแจกผู้มาติดต่อใช้บริการ
4. จัดทาแฟ้ม ้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ ไว้จุดบริการประชาชน เช่น ั้นตอนกระบวนวิธนพิจารณาคดนปกครอง การจ่ายเงินประเภทต่างๆ
การ อรับคืนเงินประเภทต่างๆ พร้อมทั้งระบุเวลาแล้วเสร็จ องแต่ละเรื่อง (สศภ. ก.)
5. สศภ.อด. ดาเนินการดังนน้
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5.1 ดาเนินการจัดทา ั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน
5.2 ดาเนินการจัดทาแผนผังการให้บริการประชาชนทางโทรศัพทก
6. จัดให้มนแผนผังกระบวนการปฏิบัติงานทน่ชัดเจน ทันสมัย น่าสนใจครอบคลุมทุก ั้นตอนการพิจารณาคดน (สศภ.รย.)
7. จัดทาผัง ั้นตอนการปฏิบตั ิงานและการให้บริการ (สศภ.อบ.)
7.1 ั้นตอนการยื่นคาฟ้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานน
7.๒ ั้นตอนการให้บริการผูม้ าติดต่อศาลปกครอง
7.3 การคิดค่าธรรมเนนยมศาล
7.๔ ั้นตอนการ อทราบ ้อมูลความเคลื่อนไหวคดน
7.๕ ั้นตอนการยืมทรัพยกสิน องราชการ องสานักงานศาลปกครองอุบลราชธานน ั้นตอนดังกล่าวเผยแพร่ผ่าน Webpage และ
Intranet องสานักงานศาลปกครองอุบลราชธานน และติดบอรกดประชาสัมพันธกบริเวณชั้น ๑ ในอาคารศาลปกครองอุบลราชธานน
8. จัดทาผัง ั้นตอนการปฏิบตั ิงาน และติดประกาศไว้บริเวณจุดให้บริการประชาชน ชั้น ๑ ประกอบด้วย (สศภ.ส .)
8.1 ผัง ั้นตอนหลักในกระบวนพิจารณาคดน วิธนการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยติดไว้บริเวณหน้าห้องปรึกษาแนะนาคดน ชั้น ๑
และแฟ้มเอกสารเกน่ยวกับการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เช่น การบริการและอานวยความสะดวกแก่ผมู้ าติดต่อ นั้ ตอนการ อรับบริการตรวจดู
คัดสาเนา รับรองสาเนา คาพิพากษา/คาสั่งชน้ าดคดนปกครอง/เอกสารในสานวนคดน ั้นตอนการยื่นฟ้องคดน เอกสารการยื่นฟ้อง อัตรา
ค่าธรรมเนนยม การชาระเงิน
8.2 เคานกเตอรกโต๊ะใส่แบบฟอรกมเอกสารต่างๆ เช่น พร้อมตัวอย่างการกรอก ้อมูลลงในฟอรกม ตู้รบั ความคิดเห็น แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ไว้บริการประชาชน ณ บริเวณโถงจุดรองรับประชาชน ชั้น ๑
8.3 บอรกดคาแนะนา องอธิบดนศาลปกครองสง ลา ณ บริเวณโถงจุดรองรับประชาชน ชั้น ๑
8.4 บอรกด ้อปฏิบัติตน ณ บริเวณศาล ในห้องพิจารณาคดนและห้องไต่สวน ณ บริเวณโถงจุดรองรับประชาชน ชั้น ๑
8.5 บอรกดนั่งนัดพิจารณาคดน
8.๖ จัดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอรก เพือ่ ให้บริการประชาชนทน่สนใจ และจัดโต๊ะบริการประชาชนทน่ อรับคาปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ
และไว้บริการประชาชนในการเ นยนเอกสารต่าง ๆ ณ บริเวณโถงจุดรองรับประชาชน ชั้น ๑
๙. สอบทานผัง ั้นตอนการปฏิบตั งิ านธุรการศาล ได้แก่ งานรับฟ้อง งานให้คาปรึกษาแนะคดนปกครอง งานรับเรื่องร้องเรนยนร้องทุก ก
และปรับปรุงการนาเสนอผ่านบอรกดประชาสัมพันธกให้มนความน่าสนใจมาก ึ้น รวมทั้งปรับภูมิทัศนกเพื่อรองรับการให้บริการ องประชาชน
และผูร้ ับบริการ/การจัดตั้งศูนยกบริการประชาชน โดยดาเนินการปรับห้องปรึกษาคดนเป็นห้องคลังความรู้เกน่ยวกับศาลปกครอง
และการฟ้องคดนปกครอง จัดให้มตน วั อย่างการเ นยนคาฟ้องทุกประเภทคดนและตัวอย่างคาร้องต่างๆ จัดเตรนยมเครื่องคอมพิวเตอรก
ให้บริหาร จัดวางหนังสือ คู่มือและแนวคาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดไว้เป็นแหล่ง ้อมูลให้ประชาชนสืบค้น จัดพน่เลน้ยงให้การช่วยเหลือ
ตลอดจนจัดเครื่องดื่มไว้บริการ (สศภ.ยล.)
๑๐

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

1๐. สศภ.นศ. ดาเนินการดังนน้
1๐.๑ ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนภูมิกระบวนการพิจารณาคดนปกครองและนาไปเผยแพร่ไว้ ณ จุดรับฟ้อง และห้องให้คาปรึกษา
แนะนา และจัดส่งไปพร้อมกับการส่งหมายแจ้งคาสั่งศาล โดยจัดทาในรูปแบบคิวอารกโค้ด (QR Code) สามารถใช้ Smart phone สแกน
QR Code ได้อนกช่องทางหนึ่ง รวมทั้งเผยแพร่ผา่ น Website และ Intranet องหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในและผู้ อรับบริการ
ทราบ ั้นตอนการดาเนินคดน องศาลปกครอง ทั้งนน้ ได้สื่อสารเป็นการภายในกับกลุ่ม Line องหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในทราบ
ในกิจกรรมดังกล่าวอนกด้วย
1๐.2 ปรับปรุงรูปแบบการจัดส่ง “ ้อปฏิบัติตน” ในการมาศาลให้กับคู่กรณน ซึ่งส่งไปพร้อมกับการส่งหมายแจ้งคาสั่งศาล
โดยจัดทาในรูปแบบคิวอารกโค้ด (QR CODE) สามารถใช้ Smart phone สแกน QR Code ได้อนกช่องทางหนึ่ง รวมทั้งเผยแพร่
ผ่าน Website และ Intranet องหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในและผู้ อรับบริการทราบ ั้นตอนการดาเนินงาน องศาลปกครอง
นครศรนธรรมราช ทั้งนน้ ได้สื่อสารเป็นการภายในกับกลุ่ม Line องหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในทราบในกิจกรรมดังกล่าวอนกด้วย
1๐.3 ได้ดาเนินการปรับปรุงแผนผัง ั้นตอนการ อคัดถ่ายสาเนาคาพิพากษา/คาสั่ง องศาลปกครองนครศรนธรรมราช และนาไป
เผยแพร่ไว้ ณ จุดรับฟ้อง และห้องให้คาปรึกษาแนะนา รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Website, Intranet องหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายใน
และผู้ อรับบริการทราบ ั้นตอนการดาเนินงาน อนกทั้ง สามารถใช้ Smart phone สแกน QR Code ได้อนกช่องทางหนึ่ง
1๑. สานักงานศาลปกครองพิษณุโลกได้ดาเนินการจัดทาแผนผัง ั้นตอนการดาเนินงานโดยกาหนดระยะเวลา องงานใน ั้นตอนนั้นๆ
ในเรื่อง กระบวนการไกล่เกลน่ย เผยแพร่ประชาสัมพันธกในบริเวณจุดให้บริการประชาชน (สศภ.พล.)
๑๑. สบค. ดาเนินการดังนน้
๑๑.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักบังคับคดนปกครองได้เผยแพร่แผนผัง ั้นตอนการดาเนินงานในส่วน องการให้คาปรึกษา
แนะนาประชาชนเกน่ยวกับการบังคับคดนปกครองทน่บริเวณด้านหน้าสานักบังคับคดนปกครอง
๑๑.2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักบังคับคดนปกครองจะจัดทา ้อมูลเกน่ยวกับการบังคับคดนปกครองทน่สาคัญทน่ประชาชน
พึงต้องทราบและเอกสารทน่เกน่ยว อ้ งกับการบังคับคดนปกครอง เช่น แบบฟอรกมต่างๆ ทน่ประชาชนต้องใช้ในการยื่นคาร้อง คา อ
ในกระบวนการบังคับคดนปกครองเผยแพร่ทางเว็บไซตก องสานักงานศาลปกครอง เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินการ องสานัก
บังคับคดนปกครอง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้และสร้างความเ ้าใจให้กับประชาชนเกน่ยวกับ ั้นตอนในการบังคับคดน และเป็นการอานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการให้ได้รับทราบ ้อมูลทน่เกน่ยว ้องอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ึ้น ทั้งนน้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวม
้อมูลเพื่อประสาน อความร่วมมือจากสานักวิทยาการสารสนเทศนา ้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซตก องศาลปกครองต่อไป
1๒. จัดทาแผนผัง ั้นตอนการ อรับบริการและติดประกาศแสดงไว้ ณ ศูนยกบริการประชาชนเว็บไซตกศาลปกครอง The Star PR
และ Homepage สปช. (สปช.)
๒.๒ งานบริการบุคลากร เช่น การ อหนังสือรับรอง สบม. ได้ดาเนินการจัดทาสถิติการ อหนังสือรับรอง องบุคลากรศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองในรอบปี พ.ศ. 2562
(สบม.)
เพื่อประกอบการพิจารณาถึงสภาพหนน้สินผูกพัน องบุคลากรสาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
๑๑

ลาดับ
๓.

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาหลักเกณฑกหรือแนวทาง/มาตรการเกนย่ วกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง และเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานทราบ เกน่ยวกับเรื่องดังต่อไปนน้
๓.๑ การจัดทาหลักเกณฑก/แนวทางการควบคุม
1. จัดทาหลักเกณฑก/แนวทางการควบคุมครุภัณฑก องสานักงานศาลปกครอง (ฉบับปรับปรุง) โดยมนรายละเอนยดครอบคลุมในเรื่อง อง
ครุภณ
ั ฑก องสานักงานศาลปกครอง ในเรื่องการยืม - คืน การยืม-คืน ครุภัณฑก และเสนอเล าธิการสานักงานศาลปกครองพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือ
ครุภณ
ั ฑกทุกประเภท (สบส. เป็นหน่วยงานหลัก
สานักบริหารทรัพยกสิน ทน่ ศป 0023.3/1314 ลว. 11 มิ.ย. 2563 (สบส.)
และ สกม. ร่วมดาเนินการ)
2. แจ้งเวนยนหลักเกณฑก/แนวทางการควบคุมครุภณ
ั ฑก องสานักงานศาลปกครอง (ฉบับปรับปรุง) ให้กับทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค เพื่อทราบถือปฏิบัตติ ามหนังสือสานักบริหารทรัพยกสิน ทน่ ศป 0023.3/ว 74 ลว. 11 มิ.ย. 2563
3. จัดทาหลักเกณฑก/แนวทางการควบคุมครุภัณฑก องสานักการต่างประเทศในเรื่องการยืม - คืนครุภณ
ั ฑกทุกประเภท โดยการจัดบอรกด
ประชาสัมพันธก เผยแพร่ผ่านระบบ Line องสานัก และระบบ Intranet องสานัก และจัดทาทะเบนยนคุมครุภณ
ั ฑก การตรวจนับ
ครุภณ
ั ฑกตามแบบรายงานการตรวจสอบครุภัณฑกทหน่ น่วยงานครอบครองและจานวนครุภณ
ั ฑกทน่ปรากฏในระบบทะเบนยน PBB
โดยดาเนินการตรวจสอบ ้อมูลทุกรอบ ๖ เดือน (๒ ครั้ง/ปี) โดยได้สง่ แบบรายงานการตรวจสอบครุภณ
ั ฑกฯ
ครั้งทน่ ๑ ได้รายงาน ณ วันทน่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และครั้งทน่ 2 ได้รายงาน ณ วันทน่ 30 มิถุนายน 2563
๓.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบน (สกม.)
จัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานศาลปกครอง (มาตรการป้องกันผลประโยชนกทับซ้อน การรับสินบน
และการทุจริต) โดยได้มนประกาศสานักงานศาลปกครอง เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
องศาลปกครอง ลงวันทน่ 13 กรกฎาคม 2563 (สกม.)
๓.๓ มาตรการเรื่องเกน่ยวกับเวลาในการปฏิบัติ
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเกน่ยวกับเวลาการปฏิบัตริ าชการ องบุคลากรสานักงานศาล
ราชการหรือการ ออนุญาตไปทาธุระส่วนตัวในเวลา ปกครอง โดยได้รวบรวมแนวทาง/แนวปฏิบัติเกน่ยวกับเวลาปฏิบัตริ าชการ องบุคลากรแต่ละสานักงาน/สานักงานศาล/วิทยาลัย/กลุม่
ราชการ (คณะทางาน ประกอบด้วย สศส. สศก.
ช่วยอานวยการเล าธิการฯ (สกม.)
สบม. และ สกม. เป็นฝ่ายเล านุการ)
2. ในส่วน องสานักงานศาลปกครองสูงสุดได้มนแนวทางในการปฏิบตั ิราชการ การลงเวลาปฏิบตั ิราชการ และการลา อง ้าราชการ
พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสานักงานศาลปกครองสูงสุด ตามหนังสือทน่ ศป ๐๐๐๒.๑/- ลงวันทน่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนน้ ได้แจ้งเวนยนให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว (สศส.)
๓.๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน และการดาเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ ประกอบด้วย (สบย. ร่วม
ดาเนินการกับ สกม. และหน่วยงานทน่เกน่ยว ้อง)
๓.๔.๑ การวิเคราะหกผลการประเมินคุณธรรม ดาเนินการวิเคราะหกผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องสานักงาน
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน องหน่วยงานภาครัฐ ศาลปกครองเรนยบร้อยแล้ว (สบย.)
๑๒

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องสานักงานศาลปกครอง (สบย.)
๓.๔.๒ จัดทา ้อมูลรายละเอนยดการวิเคราะหก
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง เช่น ประเด็น
ทน่เป็น ้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทน่จะต้องแก้ไ โดยเร่งด่วน
ประเด็นทน่จะต้องพัฒนาให้ดน ึ้น แนวทางการนาผล
การวิเคราะหกไปสู่การปฏิบัติ องหน่วยงาน เป็นต้น (สบย.)
๓.๔.๓ มนมาตรการเพื่อ ับเคลือ่ นการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดน ึ้น
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะหก โดยมนรายละเอนยดต่างๆ
เช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ทน่เกน่ยว ้อง
การกาหนด ั้นตอนหรือวิธนการปฏิบัติ การกาหนด
แนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและ
การรายงานผล เป็นต้น
๓.๕ การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย
(สบย. ร่วมดาเนินกับ สกม. และหน่วยงานทน่เกน่ยว ้อง)
๓.๕.๑ รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๓.๕.๒ มน ้อมูลรายละเอนยดการนามาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แนวปฏิบัติ
องหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓.๖ แจ้งเวนยนหลักเกณฑก/แนวทาง/มาตรการ
เกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง

ดาเนินการจัดทา ้อมูลรายละเอนยดการวิเคราะหกผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง
(สบย.)

จัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานศาลปกครอง (มาตรการป้องกันผลประโยชนกทับซ้อน การรับสินบน
และการทุจริต) โดยได้มนประกาศสานักงานศาลปกครอง เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
องศาลปกครอง ลงวันทน่ 13 กรกฎาคม 2563 (สกม.)

1. จัดตั้งคณะทางานเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานและองคกกรแห่งความสุ องสานัก
บริหารยุทธศาสตรก ตามคาสั่งสานักบริหารยุทธศาสตรก ทน่ 3/2563 ลงวันทน่ 25 พฤษภาคม 2563 (สบย.)
2. จัดทา Infographic เผยแพร่ความรู้ผ่าน Line กลุ่ม สบย. ประกอบด้วยหัว ้อ การป้องกันผลประโยชนกทับซ้อน หัว ้อคุณธรรม
จริยธรรม หัว ้อการปฏิบัติหน้าทน่ องบุคลากรศาลปกครอง และหัว ้อการน้อมนาพระบรมราโชวาทมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าทน่
ราชการ (สบย.)
3. จัดกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสร้างความรู้ ความเ ้าใจ เกน่ยวกับเรื่อง “ประมวลจริยธรรม องเจ้าหน้าทน่สานักงานศาล
ปกครอง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน องสานักงานศาลปกครอง (ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในส่วน องสานักบริหารยุทธศาสตรก (สบย.)
4. จัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานศาลปกครอง (มาตรการป้องกันผลประโยชนกทับซ้อน
การรับสินบน และการทุจริต) โดยได้มนประกาศสานักงานศาลปกครอง เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน องศาลปกครอง ลงวันทน่ 13 กรกฎาคม 2563 (สกม.)
1. สานักงานศาลปกครองสูงสุดได้ดาเนินการดังกล่าวเรนยบร้อยแล้ว เมื่อวันทน่ ๒ มนนาคม ๒๕๖๓ ดังนน้ (สศส.)
1.1 ผ่าน Webpage อง สศส.
1.2 ผ่าน Line PR สศส.
๑๓

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติ
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Webpage องหน่วยงาน
Intranet และ Line กลุ่ม องหน่วยงาน
(กลุ่มบริหารทั่วไปทุกหน่วยงาน)

1.3 ปิดบอรกดประชาสัมพันธก
๒. สอก. ดานินการดังนน้
๒.1 จัดทาและเผยแพร่เอกสารเกน่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเ ้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
ในสังกัดสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง จานวน 4 ฉบับ โดยการแจ้งเวนยนเอกสารทาง Webpage องสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง
และ Line กลุ่มสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง ดังนน้
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- ประมวลจริยธรรม ้าราชการพลเรือน
- ระเบนยบคณะกรรมการ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรม องเจ้าหน้าทน่สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2555
- คุณธรรม จริยธรรม คือหัวใจสาคัญ อง ้าราชการไทย รายละเอนยดตามหนังสือสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง ทน่ ศป 0003.1/ว 27
ลงวันทน่ 31 มนนาคม 2563 เรื่อง การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๒.2 เผยแพร่บทความส่งเสริมและเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร องสานักงานศาลปกครอง จานวน 15 บทความ
- ความรักไม่ผิด ผิดทน่รักไม่ได้
- ้าราชการกับความเป็นกลางทางการเมือง
- นารถหลวงไปใช้ส่วนตัว มนโทษไล่ออก ปลดออก
- พรรคทน่จะล้อม
- หัวร้อน...ก็โดนวินัยได้นะ!!!
- Stop แล้ว scan สร้าง traffic jam ได้นะเธอ !!!
- Are you ready ????
- ตัดพน่ ตัดน้อง
- ลาผิด...ไม่ได้ตั้งใจ
- มา scan นิ้วให้ตรงกับสถานทน่ทางานกันเถอะ
- ความลับ (ไม่มน) มนในโลก
- พคป. ONLY
- วินัยกับการพูดจาส่อเสนยด
- มาทางาน ไม่ได้ให้มาเทนย่ ว
- ITA คุณธรรมและความโปร่งใส (ตอนทน่ 1)
๑๔

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

๓. เผยแพร่ ้อมูลเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ผ่าน Intranet องสานักงานศาลปกครอง
เชนยงใหม่ (สศภ.ชม.)
๓.1 แผน ITA 2563
๓.2 รายละเอนยด ITA 2020
๓.3 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกน่ยวกับการ ัดกันระหว่างประโยชนกส่วนบุคคลกับประโยชนกสว่ นรวม
๔. ดาเนินการแจ้งเวนยนหลักเกณฑก/แนวทาง/มาตาการเกนย่ วกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน อง
สานักงานศาลปกครอง รวมทั้งความรู้ ้อคิด ้อควรระวังเกน่ยวกับความโปร่งใสในการทางานให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ
ผ่านช่องทาง intranet และ Line กลุ่ม องสานักงานศาลปกครอง อนแก่น (สศภ. ก.)
๕. สศภ.นม. ดาเนินการดังนน้
๕.1 แต่งตั้งคณะทางาน ITA ระดับหน่วยงาน /คณะทางานติดตาม ระดับกลุ่ม
๕.2 ยกร่างประกาศแนวทาง/มาตรการฯ ภายในหน่วยงาน/ ประชุมคณะทางาน ITA
๕.3 แจ้งเวนยนประกาศแนวทาง/มาตรการในการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องสานักงาน
ศาลปกครองนครราชสนมา ประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประกาศ สศป. นครราชสนมา ลว. ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓) และประชาสัมพันธก
ผ่านช่องทางต่างๆ แล้วเสร็จเมื่อ วันทน่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
๕.4 ผอ.กลุม่ /หัวหน้ากลุ่มให้ความรู้สื่อสารทาความเ ้าใจผ่านการประชุมกลุ่มประจาเดือน หนังสือเวนยนภายในและรายงานผลให้
ความรู้ภายในเดือนกุมภาพันธก ๒๕๖๓
๕.5 บุคลากรในสังกัดถือปฏิบตั ิตามแนวทาง/มาตรการฯ อย่างเคร่งครัด
๕.6 กาหนดให้มนคณะติดตามรายงานผลการดาเนินงานตามแนวทาง/มาตรฐานฯ ระดับกลุม่ งาน เสนอประธานคณะทางาน ITA
ภายในวันทน่ ๕ องเดือนถัดไป (เริม่ ดาเนินการตั้งแต่สิ้นเดือนกุมภาพันธก ๒๕๖๓ เป็นต้นมา
๖. สานักงานศาลปกครองพิษณุโลกได้ดาเนินการแจ้งเวนยนหลักเกณฑก/แนวทาง/มาตรการเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครองให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบทาง Intranet สศภ.พล. และ Line ในเรื่องเกน่ยวกับ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันทน่ 29 เม.ย. 256๓ (สศภ.พล.)
๗. เผยแพร่เนื้อหาเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไว้ในระบบ Intranet สศภ.พบ. และเผยแพร่
ประชาสัมพันธกความรู้หัว ้อ “ITA คืออะไร” ไว้ในลิฟตกโดยสาร (สศภ.พบ.)
๘. แจ้งเวนยนเอกสารทาง Webmail และ Line กลุ่ม องหน่วยงาน (สศภ.รย.)
๙. ดาเนินการแจ้งเวนยนหลักเกณฑก/แนวทาง/มาตรการเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
และถือปฏิบัติผ่านช่องทาง ๒ ช่องทาง ดังนน้ เช่น Webpage สานักงานศาลปกครองอุดรธานน, Line กลุ่มศาลปกครองอุดรธานน (สศภ.อด.)
1๐. แจ้งเวนยนแนวปฏิบัติในการมาปฏิบัติราชการภายในสานักงานศาลปกครองอุบลราชธานน ตามหนังสือสานักงานศาลปกครอง
๑๕

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

อุบลราชธานน ทน่ ศป ๐๐๑๓/ว ๒๙ ลงวันทน่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ (สศภ.อบ.)
1๑. สานักบังคับคดนปกครองได้มนการเสริมสร้างความรู้ความเ ้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซตก
องสานักบังคับคดนปกครองอย่างต่อเนื่อง สรุป ้อมูลทน่เผยแพร่ ดังนน้ (สบค.)
1๑.1 ประกาศสานักบังคับคดนปกครอง เรื่อง แนวทาง/มาตรการในการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานัก
บังคับคดนปกครอง ลงวันทน่ 22 สิงหาคม 2562
1๑.2 ้อมูลจากการ workshop ด้านการบังคับคดนปกครอง
1๑.3 แผนผัง ั้นตอนการดาเนินงานในส่วน องการให้คาปรึกษาแนะนาประชาชนเกน่ยวกับการบังคับคดนปกครอง
1๒. จัดทาหลักเกณฑก/แนวทางการควบคุมครุภณ
ั ฑก องสานักงานศาลปกครอง ประกาศสานักงานศาลปกครอง เรื่อง มาตรการในการ
ดาเนินการเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2562 และประกาศสานักงานศาลปกครอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
อง สานักงานศาลปกครองอยู่ระหว่างดาเนินการ (รอการประกาศหลักเกณฑก/แนวทาง/มาตรการทน่เกน่ยว ้องเพื่อนาไปแจ้งเวนยนและ
เผยแพร่ให้บคุ ลากรสานักกฎหมายทราบและถือปฏิบัติ) (สกม.)
๑๓. แจ้งเวนยนเอกสารต่างๆ ทน่เกน่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง ภายในสานักฯ ผ่านทาง ไลนกกลุ่ม
และติดบอรกดประชาสัมพันธก เพื่อให้บุคลากรได้รับรูร้ ับทราบ (สตน.)
๑๔. สานักวิทยาการสารสนเทศได้ดาเนินงานแจ้งเวนยนหลักเกณฑก/แนวทาง/มาตรการเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ไว้ที่เว็บไซต์ http://intranet2.admincourt.go.th/02-office/office6/cms1/wp-content/uploads/2020/02/publish1_63.pdf (สวส.)
1๕. ดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส องวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ดังนน้ (วตป.)
๑๕.๑ จัดทาแผนดาเนินงานจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส องวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสนอผู้อานวยการวิทยาลัยตุลาการและ า้ ราชการฝ่ายศาลปกครองพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามหนังสือ ทน่ ศป๐๐๒๗.๑/๙ ลงวันทน่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมแจ้งเวนยนกลุ่มงานและบุคลากรในสังกัดทราบผ่านช่องทาง Intranet
องวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
1๕.2 จัดทาแนวปฏิบัติในการรับรองการมาปฏิบตั ิราชการ อง ้าราชการฝ่ายศาลปกครองและพนักงานราชการศาลปกครอง
กรณนไม่มเน วลาสแกนลายนิ้วมือ เสนอผู้อานวยการวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครองพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมแจ้ง
เวนยนบุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติผ่านช่องทาง Intranet องวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และ Line
กลุ่ม องหน่วยงาน ตามหนังสือ ทน่ ศป ๐๐๒๗.๑/ว ๑๘ ลงวันทน่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
1๕.3 จัดทา Infographic เกน่ยวกับการลงเวลาปฏิบตั ิราชการ อง ้าราชการฝ่ายศาลปกครองและพนักงานราชการศาลปกครอง
ตามประกาศสานักงานศาลปกครอง ลงวันทน่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรือ่ ง กาหนดเวลาทางาน แนวปฏิบตั ิในการออกไปปฏิบตั ิราชการ
หรือทากิจส่วนตัว และการลงเวลาปฏิบัติราชการ อง ้าราชการฝ่ายศาลปกครองพนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงาน
๑๖

ลาดับ

๔.

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ศาลปกครอง พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรทราบผ่านช่องทาง Intranet องวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง Line กลุ่ม
องหน่วยงาน และติดไว้ด้าน ้างเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทน่อาคาร กสท. ชั้น ๔ โซน A
1๕.4 จัดทาแนวปฏิบัติเกน่ยวกับการใช้ทรัพยกสิน องราชการ วิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เสนอผู้อานวยการ
วิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครองโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งเวนยนบุคลากรในสังกัดทราบผ่านช่องทาง
Intranet องหน่วยงาน และแชรก ้อมูลเผยแพร่ผ่าน Google Drive องกลุ่มงานในสังกัดตามหนังสือ ทน่ ศป ๐๐๒๗.๑/๕๐ ลงวันทน่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๖๓
1๖. การประชาสัมพันธกแจ้งเวนยนแนวทางและรณรงคก เรื่อง ผลประโยชนกทับซ้อนและการใช้ทรัพยกสิน องทางราชการ ในเรื่องส่วนตัว
และส่วนราชการ โดยการจัดบอรกดประชาสัมพันธก เผยแพร่ผา่ นระบบ Line กลุ่ม องสานัก และระบบ Intranet องสานัก (สตป.)
1๗. ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนน้ (สปช.)
1๗.1 แจ้งเวนยนหลักเกณฑก/แนวทาง/มาตรการเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงาน
ศาลปกครองให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัตผิ ่านช่องทางต่างๆ เช่น Webpage อง สปช. Intranet และ Line TRUST
อง สปช. และติดประกาศทน่บอรกดประชาสัมพันธก องสานักประชาสัมพันธกอย่างสม่าเสมอ
1๗.2 แจ้งเวนยนแนวทาง/มาตรการในเรื่องการยืม - คืน ครุภัณฑกและแนวทางการควบคุมครุภัณฑก มาตรการเกน่ยวกับเวลาในการ
ปฏิบัติราชการ การแสดงบัญชนรับจ่ายประจาเดือน องสานักประชาสัมพันธกอย่างสม่าเสมอ
๑๘. ดาเนินการแจ้งเวนยนแนวทางการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปรามปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรภายในสานักประธานศาลปกครองสูงสุดทราบผ่านทาง Webmail องธุรการกลุ่ม/ศูนยก และ
ช่องทาง Line กลุ่ม “สปส.) (สปส.)
19. แจ้งเวนยนหลักเกณฑก แนวทาง มาตรการเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ เช่น
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
และแนวทางเกน่ยวการปฏิบัติงาน องเจ้าหน้าทน่ กรณน อออกนอกสถานทน่ราชการผ่านช่องทาง Line กลุ่ม (วยป.)
การจัดทาแผนหรือนโยบายในการบริหารงานด้านต่างๆ องสานักงานศาลปกครอง ได้แก่
๔.๑ การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ การกากับติดตาม การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ องสานักงาน
ศาลปกครอง รวมทั้งเผยแพร่การได้รับการจัดสรร
และการใช้จ่ายงบประมาณ องหน่วยงานให้บุคลากร
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย
๑๗

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๔.๑.๑ ระดับสานักงาน (สบย.)
๑) การจัดทาแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ องสานักงานศาลปกครอง (สบย.)
๒) รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม
๒๕๖๒ - มนนาคม ๒๕๖๓) (สบย.)
๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ องสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย
้อมูลรายละเอนยดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย (สบย.)
๔) เผยแพร่แผนการปฏิบัติงาน การใช้
จ่ายงบประมาณ และรายงานตาม ้อ ๑) - ๓) ใน
เว็บไซตกศาลปกครอง และ Social Media ต่างๆ
เช่น Line กลุ่ม ITA และ The Star PR (สบย. และ
สวส.)

สบย. ดาเนินการดังนน้
๑. จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องสานักงานศาลปกครอง (สบย.)
๒. รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (
๓. รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ องสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เผยแพร่แผนการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานตาม ้อ ๑) - ๓) ในเว็บไซตกศาลปกครอง และ Social Media ต่างๆ
เช่น Line กลุ่ม ITA และ The Star PR
สวส. ดาเนินการเผยแพร่รายงาน องผู้สอบบัญชนและรายงานการเงินประจาปี 2562 (ใน ้อ ๓) (สวส.)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/10moneyreport.html

๔.๑.๒ จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ภายในหน่วยงานและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ
ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ (กลุ่มบริหารทั่วไป
ทุกหน่วยงาน)

๑. ดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินทน่ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทารายงานผลการใช้จ่ายเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชั้น ทั้งนน้ ได้แจ้งเวนยนให้กลุม่ /ศูนยกทราบ ตามหนังสือทน่ ศป 0001.1/บท
293 ลงวันทน่ 13 เม.ย. 2563 และเผยแพร่ผ่าน Line กลุ่ม สปส. เรนยบร้อยแล้ว (สปส.)
๒. สานักงานศาลปกครองสูงสุดได้ดาเนินการเผยแพร่ผ่าน Webpage (สศส.)
๓. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ องสานักอธิบดนศาลปกครองกลางเพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบผ่านช่องทาง Webpage
องสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง (โครงการ/เงิน/งบประมาณ) (สอก.)
๑๘

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

๔. สศภ.ชม. ดาเนินการเผยแพร่ อ้ มูลเกน่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผ่าน Intranet ดังนน้
๔.๑ เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๔.๒ ระเบนยบ ก.บ.ศป.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔.๓ แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2563
๕. เผยแพร่เผยการใช้จ่ายเงินงบประมาณ องสานักงานศาลปกครอง อนแก่นให้บุคลากรทราบผ่านช่องทาง Intranet (สศภ. ก.)
๖. จัดทาสรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเฉพาะ องสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเผยแพร่ผ่าน
เครือ ่ายอินทราเน็ตในเว็บไซตกสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา กลุ่มไลนกภายในหน่วยงาน และหนังสือเวนยนแล้วเสร็จเมื่อวันทน่ ๑๑
มนนาคม ๒๕๖๓ (หนังสือสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา ศป ๐๐๐๗.๑/ว๔๖ ลงวันทน่ ๑๑ มนนาคม ๒๕๖๓) (สศภ.นม.)
๗. ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนน้ (สศภ.นศ.)
๗.1 เผยแพร่แนวทางการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องสานักงานศาลปกครองผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายในกลุ่ม Line ระบบ Intranet และ Website องสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช โดยให้เชื่อมโยงไปยัง Website
หลัก องสานักบริหารยุทธศาสตรก กลุ่มงบประมาณ
๗.2 เผยแพร่การบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช ผ่านช่องทาง
การสื่อสารภายในกลุ่ม Line ภายในหน่วยงาน และระบบ Intranet องสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช เป็นประจาทุกเดือน
(เริ่มพฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป)
๘. จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายในหน่วยงานและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบช่องทาง Webmail
องบุคลากรทุกคนและ Intranet สศภ.พล. (สศภ.พล.)
๙. อยู่ระหว่างการดาเนินการเผยแพร่แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2563 ทั้ง องส่วน องประจาและงานโครงการ /
งานตามยุทธศาสตรก ใน Intranet อง สศภ.พบ. (สศภ.พบ.)
๑๐. เผยแพร่ ้อมูลการปฏิบตั ิงานทน่สาคัญ องหน่วยงาน ผ่านระบบเครือ ่ายอินทราเน็ต เว็บเพจ สานักงานศาลปกครองภูเก็ต
(สศภ.ภก.) (ลิงคก:http://intranet2.admincourt.go.th/02-office/office47/ ประกอบด้วย
๑๐.1 ้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐.2 แผนการใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐.3 การเผยแพร่ประมวลจริยธรรม องเจ้าหน้าทนส่ านักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๑. สศภ.รย. ดาเนินการนา ้อมูลลงเว็บเพจ องหน่วยงาน
1๒. ดาเนินการแจ้งเวนยนแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายในหน่วยงานให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบผ่านช่องทาง Webpage
๑๓. ปิดประกาศ/ แจ้งเวนยนแผนการใช้เงินให้บุคลากรในหน่วยงานทราบตามหนังสือสานักงานศาลปกครองอุบลราชธานน ทน่ ศป
๑๙
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๐๐๑๓.๑/๒๖๒ ลงวันทน่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (สศภ.อบ.)
1๔. เผยแพร่แผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องสานักงานศาลปกครองในเว็บเพจสานัก
บริหารยุทธศาสตรกผ่านระบบอินทราเน็ต (สบย.)
๑๕. เผยแพร่แผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายในหน่วยงานผ่านระบบงานสารบรรณเรนยบร้อยแล้ว (e-saraban version 2)
(สสม.)
๑๖. จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายในหน่วยงานและเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ (สวส.)
http://intranet2.admincourt.go.th/02-office/office6/cms1/?p=5206
๑๗. จัดทาแผนใช้จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสทน่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 62) ไตรมาสทน่ 2 (ม.ค. - มน.ค. 63) เผยแพร่
ผ่าน Group Line และระบบ intranet อง สกม. (สกม.)
๑๘. ดาเนินการจัดทารายงานทะเบนยนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ งป.2 และจัดทารายงานการใช้จ่ายเงินเงินงบประมาณแบบ งป.3
เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นประจาทุกเดือน และแจ้งให้บุคลากรในสานักทราบ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธกการใช้จ่ายเงิน องสานักฯ
ให้บุคลากรทราบ ด้วยวิธนการต่างๆ เช่น เผยแพร่ทาง Intranet องสานักฯ ติดบอรกดประชาสัมพันธก แจ้งทางกลุ่มไลนก องสานักฯ (สตน.)
19. สตป. ดาเนินการดังนน้
19.1 การให้บุคลากรทุกคนเ ้ามามนส่วนร่วมในการจัดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และนาแผนการใช้
จ่ายเงินงบประมาณทนไ่ ด้รบั อนุมัติเรนยบร้อยแล้วมาเผยแพร่ผ่านระบบ Intranet องสานัก
19.2 การจัดทาทะเบนยนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
19.3 การติดตามและรางานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ผู้อานวยการสานักและบุคลากรภายในรับทราบโดยเผยแพร่ผ่าน
ระบบ Intranet องสานัก
2๐. ดาเนินการเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปี องสานักงานศาลปกครอง ผ่านช่องทางเว็บไซตกศาลปกครอง
เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง (สปช.)
๒๑. สบก. ดาเนินการดังนน้
๒๑.๑ จัดทาหนังสือส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2563 ให้สานักบริหารยุทธศาสตรก
๑) หนังสือสานักบริหารกลาง ทน่ ศป 0024.1/1271 ลงวันทน่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องสานักบริหารกลาง
๒) หนังสือสานักบริหารกลาง ทน่ ศป 0024.1/170 ลงวันทน่ 4 กุมภาพันธก 2563 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน องสานักบริหารกลาง
๒๑.๒ จัดทาหนังสือแจ้งเวนยนรายละเอนยด องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี องแต่ละกลุ่มงานในสังกัดสานักบริหารกลาง
๑) หนังสือสานักบริหารกลาง ทน่ ศป 0024.1/319 ลงวันทน่ 5 มนนาคม 2563 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินงบประจาปี
๒๐
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๒) หนังสือกลุม่ บริหารทั่วไป ทน่ ศป 0024.1/- ลงวันทน่ 6 มนนาคม 2563 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องสานักบริหารกลาง ลงวันทน่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องสานักบริหารกลาง
๒๒. จัดทา ้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เสนอผู้อานวยการ
วิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครองพิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งเวนยนบุคลากรในสังกัดทราบ ตามหนังสือ ทน่ ศป
๐๐๒๗.๑/ ๕๐ ลงวันทน่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยเผยแพร่ ้อมูลดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบผ่านช่องทาง Intranet อง
หน่วยงาน และแชรก ้อมูลเผยแพร่ผ่าน Google Drive องกลุ่มงานในสังกัด (วตป.)
2๓. เผยแพร่การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ องหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ (วยป.)
๔.๒ การจัดทาแผน การกากับติดตาม และการรายงาน
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงาน
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สบย.)
๔.๒.๑ จัดประชุมคณะทางานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน อง
สานักงานศาลปกครอง
๔.๒.๒ จัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต องสานักงานศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔.๒.๓ รายงานการกากับติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน

จัดประชุมคณะทางาน ITA สศป. ครั้งทน่ ๒ - ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันทน่ ๒๖ กุมภาพันธก ๒๕๖๓ (สบย.)
จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ เสนอเล าธิการฯ ลงนามและแจ้งเวนยน
หน่วยงาน เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (สบย.)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอเล าธิการสานักงาน
ศาลปกครอง เพื่อโปรดทราบเมื่อวันทน่ 26 มิถุนายน 2563 (สบย.)

๔.๒.๔ รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน ดาเนินการจัดทารายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง
ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สบย.)
สานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔.๓ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๔.๓.๑ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
๑. สานักบริหารทรัพยกสินดาเนินการ ดังนน้ (สบส.)
แผนการหาจัดพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.1 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจาปี ตามการจัดสรรเงินงบประมาณ
- ครัง้ ที่ ๑ เมื่อวันทน่ 9 ตุลาคม 2562
(สบส.)
๒๑
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๔.๓.๒ จัดทาประกาศต่างๆ เกน่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ (สบส. และ สศภ.)

- ครั้งทน่ ๒ เมื่อวันทน่ 16 มกราคม 2563
- ครั้งทน่ ๓ เมื่อวันทน่ 24 มกราคม ๒๕๖๓
- ครั้งทน่ ๔ เมื่อวันทน่ ๑๗ กุมภาพันธก ๒๕๖๓
- ครั้งทน่ ๕ เมื่อวันทน่ ๒๓ มนนาคม ๒๕๖๓
- ครั้งทน่ ๖ เมื่อวันทน่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๒. สศภ.อด. ดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งสานักบริหารทรัพยกสินเรนยบร้อย
๓. สศภ. ก. ดาเนินการดังนน้
๓.1 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัตริ าชการและแผนงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน
ส่งให้สานักบริหารทรัพยกสินในวันทน่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
๓.2 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัตริ าชการและแผนงานประจา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่งให้สานักบริหาร
ทรัพยกสินในวันทน่ ๑๖ มนนาคม ๒๕๖๓
๑. สบส. ดาเนินการได้จัดทาประกาศต่างๆ เกน่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามระเบนยบ โดยเผยแพร่
ในเว็บไซตกศาลปกครอง
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08newssell.html?page=08newssell&start=0&rowperpage=10
๒. จัดทาประกาศเกนย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง จานวน ๑๐ รายการ โดยเผยแพร่ประกาศทางเว็ปไซดก และติดประกาศประชาสัมพันธก
บริเวณบอรกดประชาสัมพันธก องสานักงานศาลปกครองเชนยงใหม่ (สศภ.ชม.)
๓. จัดทาประกาศเกนย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเผยแพร่ผ่านเครือ ่าย
อินทราเน็ตในเว็บไซตก องสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา และเว็บไซตกศาลปกครอง รวมทั้ง เว็บไซตกกรมบัญชนกลาง (ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) โดยเป็นประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสาคัญ องสัญญาหรือ ้อตกลง
เป็นหนังสือประจาไตรมาสทน่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ประจาไตรมาสทน่ ๒ (เดือนมกราคม เดือนมนนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้แก่ (สศภ.นม.)
๓.1 งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๓.2 งานจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารทน่ทาการศาลปกครองนครราชสนมา (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓)
๓.3 งานจ้างบริการดูแลและบารุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า บริเวณศาลปกครองนครราชสนมา
(ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓
๓.4 จ้างตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงใหม่และซ่อมแซมเปลนย่ นวัสดุอุปกรณกทน่พบความชารุด
๔. จัดทาประกาศในระบบเครือ ่ายสารสนเทศ องกรมบัญชนกลาง หน่วยงาน องรัฐ และติดบอรกดประชาสัมพันธก จานวน 2 ครั้ง (สศภ.พล.)
๒๒
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๔.๓.๓ จัดทาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน (สบส.)

๕. จัดทาสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจาเดือนส่งให้สานักประชาสัมพันธกเผยแพร่ในเว็บไซดกสานักงานศาลปกครอง (สศภ.พบ.)
๖. จัดทาประกาศต่างๆ เกน่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแจ้งสานักบริหารทรัพยกสินเรนยบร้อยแล้ว (สศภ.อด.)
๗. จัดส่งประกาศการจัดซื้อจัดจ้างให้สานักบริหารทรัพยกสินเป็นประจาทุกเดือน (สศภ.รย.)
๘. จัดทาประกาศเกนย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ผ่าน Webpage องสานักงานศาลปกครองอุบลราชธานน (สศภ.อบ.)
๑. สานักบริหารทรัพยกสินดาเนินการได้จัดทาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยเผยแพร่ในเว็บไซตกศาลปกครอง (สบส.)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08news_detail.php?ids=19497
๒. จัดทาสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนแจ้งสานักบริหารทรัพยกสินเรนยบร้อยแล้ว (สศภ.อด.)
จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี องสานักงานศาลปกครองในภาพรวมเรนยบร้อยแล้ว (สบส.)

๔.๓.๔ จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี (สบส.)
๔.๓.๕ นาแผนงานตาม ๑ - ๔ เผยแพร่ผ่านเว็บไซตก นาแผนงาน ้อ ๔.๓.๑ - ๔.๓.๔ เผยแพร่ผ่านเว็บไซตกศาลปกครอง (สวส. และ สปช.) จัดทาแบนเนอรก า่ วจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเชื่อมโยง
ศาลปกครอง (สวส. และ สปช.)
้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ องสานักงานศาลปกครอง ไว้ทน่หน้าแรกเว็บไซตกศาลปกครอง (สวส.)
๔.๔ การทบทวนนโยบายการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
๔.๔.๑ ทบทวนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สบม. ได้จัดทานโยบายและทิศทางการดาเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไ ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างความ
(สบม.)
โปร่งใส มนคณ
ุ ธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล องสานักงานศาลปกครอง (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล) เริม่ ดาเนินการตาม
นโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 สานักบริหารทรัพยากรมนุษยกพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่านโยบายและทิศทางในการดาเนินการตาม
้อ 1 ถึง ้อ 4 ควรดาเนินการตามกรอบระยะเวลา องแผนแม่บทศาลปกครอง (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อป้องกันและแก้ไ ปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบทน่อาจเกิด ึ้นได้ ตลอดจนมุ่งเน้นการเสริมสร้างความโปร่งใส มนคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาล
มนระบบการให้คณ
ุ ให้โทษอย่างเป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ในทุก ั้นตอน
๔.๔.๒ เผยแพร่การดาเนินการตามนโยบายการ
สบม. ได้ดาเนินการดังนน้
บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน 1. จัดทาหลักเกณฑกในการพิจารณาดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร องศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองทน่เป็นธรรม
การสรรหาคนดนคนเก่ง เพื่อปฏิบตั งิ านตามภารกิจ และโปร่งใส
องหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
2. จัดทาแผนอัตรากาลัง องศาลปกครองและสานักงานศาลปกครองล่วงหน้าเพื่อประกอบการดาเนินการสรรหาให้เป็นไปอย่างมน
ก้าวหน้าในสายอาชนพ การพัฒนาคุณภาพชนวิต
ประสิทธิภาพและทันต่อการใช้ประโยชนก
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
๓. มนการวิเคราะหกและจัดทาแนวทางการดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรคุณภาพ องศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ทน่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบนยบ ้อบังคับและหลักเกณฑกทน่เกนย่ ว ้อง
องบุคลากรในหน่วยงานและการดาเนินการทนม่ น
๔. มนการจัดทาหลักเกณฑกแนวทางการเตรนยมความพร้อมเพื่อการสั่งสมประสบการณก องบุคลากรสานักงานศาลปกครองเพื่อให้สามารถ
ความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน องศาลปกครองได้อย่างมนประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒๓

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
บุคคล (สบม.)

5. มนหลักเกณฑก ั้นตอนการเ ้าสูต่ าแหน่งทน่สูง ึ้น และเปิดเผยให้เจ้าหน้าทน่ทุกระดับสามารรถเ ้าถึง ้อมูลอย่างทั่วถึง
6. มนหลักเกณฑกการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดาเนินการทบทวนและเผยแพร่หลักเกณฑกการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่บุคลากรเรนยบร้อย (สบม.)

๔.๔.๓ ทบทวนและเผยแพร่หลักเกณฑกการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่
๑) หลักเกณฑกการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร (สบม.)
๒) หลักเกณฑกการบรรจุและแต่งตัง้
บุคลากร (สบม.)
๓) หลักเกณฑกการพัฒนาบุคลากร (สบม.
และ วตป.)
๔) หลักเกณฑกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร (สบม.)
๕) หลักเกณฑกการให้คุณให้โทษและ
การสร้าง วัญกาลังใจ (สบม.)
๔.๔.๔ รายงานผลการบริหารและการพัฒนา
ดาเนินการรายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรนยบร้อย (สบม.)
ทรัพยากรบุคคลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เช่น
๑) ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (สบม. และ วตป.)
๒) จัดทาและเผยแพร่ อ้ มูลรายละเอนยด
องการดาเนินการ ได้แก่ ผลการดาเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผลการ
วิเคราะหกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(สบม. และ วตป.)
๔.๕ การประเมินความเสน่ยงการทุจริตประจาปี (สบย.
ดาเนินการจัดทามาตรการในการบริหารจัดการความเสน่ยงเรนยบร้อย (สบย.)
เป็นหน่วยงานหลัก โดยทุกหน่วยงานร่วมกัน
ดาเนินการ)
๒๔

ลาดับ

๕.

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

๔.๕.๑ ผลการประเมินความเสน่ยง องการ
ดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าทน่ทน่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการ ัดกันระหว่างผลประโยชนก
ส่วนตนกับผลประโยชนกส่วนรวม องหน่วยงาน
๔.๕.๒ ้อมูลรายละเอนยด องผลการประเมิน
เช่น เหตุการณกความเสน่ยง และระดับความเสน่ยง
มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสนย่ ง เป็นต้น
๔.๕.๓ การดาเนินการเพื่อจัดการความเสนย่ ง
การทุจริต ในกรณนทน่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการ ัดกันระหว่างผลประโยชนกส่วนตนกับ
ผลประโยชนกส่วนรวม องหน่วยงาน
๔.๕.๔ จัดทาและประเมินความเสน่ยงเพือ่ ป้องกัน
การทุจริต ตามแผนการประเมินความเสน่ยง อง
สานักงานศาลปกครองและภายในหน่วยงาน
การปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น นาเทคโนโลยนมาใช้ในการดาเนินงานและการให้บริการ เช่น (กิจกรรม ๓.๑ และ ๓.๖ - ๓.๗ สวส. ดาเนินการต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓)
การให้บริการสาหรับบุคลากรภายใน
๕.๑ ระบบวันลา (สวส.)
พัฒนาระบบแล้วเสร็จและเปิดให้บริการบุคลากรสานักงานศาลปกครองมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ และได้ปรับปรุงพัฒนา
เพิ่มเติมให้ใช้กับระบบสแกนใบหน้า และเตรนยม ยายไปยังภูมภิ าคในปี ๒๕๖๓ (สวส.)
๕.๒ จัดหาระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (ระบบ RFID)
ดาเนินการยกร่าง TOR อความอนุเคราะหกสานักบริหารทรัพยกสินดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสานักงานศาลปกครองมนคาสั่งแต่งตั้ง
สาหรับให้บริการคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วย
คณะกรรมการจัดทาร่าง อบเ ตงานฯ และประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่าง TOR เรนยบร้อยแล้ว และ ณะนน้อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ตนเอง (สสม.)
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสก ซึง่ อยู่ใน ั้นตอนทน่สานักบริหารทรัพยกสินจัดทารายงาน อซื้อ อจ้าง
และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อดาเนินการเผยแพร่ประชาพิจารณก ร่าง อบเ ตงานในลาดับต่อไป (สสม.)

๒๕

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
๕.๓ จัดให้มนระบบการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
โดยการนาลายมือชื่อจากระบบการลา มาใช้ใน
ระบบการรับทราบผลการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง
และค่าตอบแทนผ่านทางระบบ Intranet โดย
ยกเลิกการลงลายมือชื่อรับทราบผลการเลื่อน
เงินเดือนฯ ในระบบบัญชนรายชื่อ (กระดาษ) (สบม.)
๕.๔ นาหลักเกณฑกกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑกปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงาน องรัฐมาปรับปรุงการทางานให้มน
มาตรฐานมาก ึ้น (สตน.)
๕.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยนดิจิทัล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ (สวส.)

การให้บริการสาหรับบุคคลภายนอก
๕.๖ ระบบงานคดนปกครองอิเล็กทรอนิกสก
(e - Litigation Portal System) (สวส.)
๕.๗ การพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน่ โดยนา
QR Code มาใช้ (สวส.)

สบม. ดาเนินการเรนยบร้อยแล้ว

สานักตรวจสอบภายในดาเนินการเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑกปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
โดยนาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑกปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน องรัฐ เสนอทน่ประชุม
คณะกรรมการบริหารศาลปกครองครั้งทน่ 27 - 1/2563 มติทน่ประชุมเห็นชอบในหลักการให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แต่เนื่องจากยังไม่ได้กาหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในระเบนยบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบน้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ
พ.ศ.2561 ซึ่ง ณะนน้อยู่ใน ั้นตอนการแก้ไ ระเบนยบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเบน้ยประชุมฯ โดยคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านกฎหมาย
และระเบนยบ (สตน.)
สานักวิทยาการสารสนเทศดาเนินงานโครงการ จานวน 2 กิจกรรม (สวส.) ได้แก่
1. โครงการศึกษาแลกเปลนย่ นความรู้ด้านเทคโนโลยนดจิ ิทัลทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อพัฒนาระบบงานทน่สนับสนุนกระบวนการ
พิจารณาพิพากษาคดน องศาลปกครอง โดยมนกาหนดการดูงานการศึกษาดูงานระบบศาลอิเล็กทรอนิกสก (e - Court) และศาลอัจฉริยะ
(Smart Court) ณ ศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนน ในระหว่างวันทน่ 4-10 มกราคม 2563 ทั้งนน้ สานักวิทยาการ
สารสนเทศได้จัดทารายงานผลการไปศึกษาดูงาน ถึงประธานศาลปกครองสูงสุด และเล าธิการสานักงานศาลปกครองตามหนังสือ
ทน่ ศป 0021.4/70 ลว. 12 ก.พ. 63 และ ศป 0021.4/ 84 ลว. 19 ก.พ. 63
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยนสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาและดูและระบบเทคโนโลยนสารสนเทศ
ได้ทาการยกเลิกการดาเนินงานเนือ่ งจากเกิดสถานการณกติดเชื้อไวรัสโควิด 2019
สานักวิทยาการสารสนเทศได้ดาเนินงานพัฒนาระบบต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 โดยเ ้าใช้บริการได้ทน่ลิงคก
https://elitigation.admincourt.go.th หรือเ ้าใช้บริการผ่านแบนเนอรกระบบงานคดนปกครองอิเล็กทรอนิกสก ทน่หน้าแรกเว็บไซตก
ศาลปกครอง (สวส.)
ดาเนินการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบครุภณ
ั ฑกสานักงาน (ระบบตรวจสอบครุภณ
ั ฑกสานักงานแบบอิเล็กทรอนิกสก) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ครุภณ
ั ฑกประจาปี องสานักงานศาลปกครอง (ในส่วนกลาง) โดยสามารถนาอุปกรณกมือถือมาส่องทน่ QR Code เพื่อตรวจสอบ ้อมูล
องครุภัณฑกได้ (สวส.)
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๕.๘ บริการคัดสาเนาคาสั่ง/คาพิพากษาผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ๑) Mobile Application ๒) เคานกเตอรก
ศูนยกบริการประชาชน (Walk in) และ ๓) หนังสือ
ราชการ (สปช.)

การปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการคัดสาเนาคาสั่ง/คาพิพากษาผ่านช่องทาง ดังนน้ (สปช.)
1. Mobile Application ดาเนินการเผยแพร่ความรู้เกน่ยวกับวิธนการใช้งาน ั้นตอนการ อรับบริการคัดสาเนา คาสั่ง คาพิพากษา องศาล
การดาวโหลดผ่านแอปพลิเคชั่น องศาลปกครอง ในรูปแบบแผ่นประชาสัมพันธกพร้อม QR Code และคลิปวิดโิ อแนะนาการใช้งาน
2. เคานกเตอรกศูนยกบริการประชาชน (Walk in) ได้จัดเตรนยมสถานทน่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณก COVID - 19 โดยจัดให้มน
ป้ายแสดงระยะห่างทางสังคม และมนกระจกบานเลื่อนกั้นระหว่างเจ้าหน้าทน่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
3. หนังสือราชการ กรณนการเวนยนหนังสือประชาสัมพันธกให้แก่หน่วยงานภายในโดยจะแนบตัว QR Code ไว้ท้ายหนังสือ เพื่อให้
สามารถสแกนเอกสารได้
4. ระบบโทรศัพทกอัตโนมัติ (Call Center) 1355 และ 0 2141 1111 โดยนาคลิปเสนยงประชาสัมพันธกเผยแพร่เกน่ยวกับ
การให้บริการคัดสาเนาคาสั่ง/คาพิพากษาผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง
5. ผังรายการโทรทัศนกภายในอาคารศาลปกครอง โดยนาสื่อประชาสัมพันธกความรู้เกน่ยวกับศาลปกครองบรรจุในผังรายการโทรทัศนก
และเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทน่มา อรับบริการตามช่วงเวลาทน่เหมาะสม
6. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ้อมูล ่าวสารและผลการดาเนินงาน องศาลปกครองผ่านเทคโนโลยน Podcast โดยได้รับความร่วมมือจาก
สานักวิทยาการสารสนเทศในการปรับปรุงรูปแบบในการแสดงผล องเว็บไซตกศาลปกครองให้รองรับการทางาน อง Podcast และได้มน
การทดสอบการใช้งาน Podcast แล้ว โดยได้มนการประชาสัมพันธกเชิญชวนบุคลากร องศาลปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมเป็น
สมาชิกในการติดตาม ้อมูล ่าวสารผ่านระบบ Podcast
7. การให้บริการ ้อมูล ่าวสารแก่ประชาชน 24 ชม. ผ่านช่องทางออนไลนก โดยดาเนินการปรับปรับปรุงเสนยงประชาสัมพันธกสายด่วน
ศาลปกครอง 1355 ในกรณนทน่มนการติดต่อ องประชาชนทางโทรศัพทกนอกเวลาทาการ เช่น ก่อน 08.30 น หลัง 16.30 น.
ในวันเสารก อาทิตยก และวันหยุดราชการ โดยจัดให้มน ้อความเสนยงในการติดต่อ อรับบริการผ่านช่องทางสังคมออนไลนก Facebook
สานักงานศาลปกครอง และช่องทางการถามตอบในเว็บไซตก องศาลปกครองด้วย
๕.๙ พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาทน่สะดวก รวดเร็ว การยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานดานการเผยแพร อมลู าวสาร องศาลปกครอง (สปช.)
ผ่านช่องทางทน่หลากหลาย เช่น การให้บริการ อ้ มูล 1. Smart Media Working Room โดยจัดให้มนวสั ดุอุปกรณกและเครื่องมือในการทางานทน่เหมาะสมสามารถรองรับการทางาน
ติดต่อสอบถามผ่าน Social Media Facebook
องสื่อมวลชนได้อย่างมนประสิทธิภาพ เช่น Wifi ทน่มนความรวดเร็ว และคอมพิวเตอรกทน่มนความทันสมัย (อยู่ระหว่างประสานกับ
สานักงานศาล/AI Chat Bot ผ่าน Line@
สานักวิทยาการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนอุปกรณกดังกล่าว)
สานักงานศาลปกครอง (สปช.)
2. Digital Photo Base : “Google Drive “Press Admin Court” โดยรวบรวม ้อมูลและจัดทาฐาน ้อมูลภาพถ่าย ได้แก่ อาคาร
ศาลปกครอง ผู้บริหาร โฆษกและรองโฆษกศาลปกครองใน Google Drive “Press Admin Court” และได้กาหนดหมวดหมู่ภาพถ่าย
เพื่อใช้ประกอบการนาเสนอ ่าว องสื่อมวลชน แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ ดังนน้
2.1 หมวดภาพถายผูบริหารศาลปกครอง สานักงานศาลปกครอง และคณะโฆษกศาลปกครอง
2.2 หมวดภาพถายอาคารศาลปกครองทุกแหง
๒๗
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2.3 กิจกรรมสาคัญ องศาลปกครอง เชน นิทรรศการ พิธิเปดทาการศาลปกครอง
3. “๒๔/๗ Hours Service” Case Copy โดยไดประสานแจงชองทางการติดตอผาน Application Line “สื่อมวลชนสัมพันธ และ
หมายเล โทรศัพทในการติดตอเจาหนาทน่กลุมสื่อมวลชนสัมพันธใหเครือ ายสื่อมวลชนทุกเครือ ายไดรับทราบ ในกรณนประสงค อรับ
บริการสาเนาคาสั่ง/คาพิพากษาศาลปกครองทน่ลง “ADM Case ระบบงานคดนปกครอง” ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕.๑๐ ดาเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธก
ดาเนินงานดานการสื่อสารประชาสัมพันธรวมกับสานักงานศาลปกครองในภูมิภาคแบบบูรณาการ เพื่อสรางระบบการจัดการ
ร่วมกับสานักงานศาลปกครองในภูมภิ าคแบบบูรณาการ ดานการเผยแพรประชาสัมพันธทน่มคน วามเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาคเพือ่ เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างระบบการจัดการด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธก การสื่อสาร และการประชาสัมพันธกใหครอบคลุมและเ าถึงประชาชนไดอยางกวาง วางมากยิ่ง ึ้น (สปช.)
ทน่มนความเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค และเพือ่ เพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธกให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง (สปช.)
๕.๑๑ โครงการยกระดับการให้บริการประชาชน
ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนา ้อมูลระบบสารสนเทศ องสานักวิจยั และวิชาการโดยคณะทางานปรับปรุงและพัฒนา ้อมูลระบบ
เกน่ยวกับงานวิชาการ เผยแพร่บทความวิชาการ
สารสนเทศ องสานักวิจัยและวิชาการ พร้อมทั้งดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธก ้อมูล บทความวิชาการ ผ่านช่องทาง องสานัก
วารสาร อุทาหรณกงานคดนปกครอง หลักกฎหมาย
ประชาสัมพันธก (PR The Star) ภายใต้หัว ้อ “วิชาการ จานเด่น” โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธกทุกวันพฤหัสบดน องสัปดาหก
ผ่านช่องทางทน่หลากหลายด้านเทคโนโลยน (สวว.)
๕.๑๒ การสารวจความพึงพอใจ องผู้รับบริการ
๑. ทอดแบบประเมินความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการด้านการ อรับการปรึกษาแนะนา พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ทั้งในรูปแบบเอกสาร หรือ Online (สศภ.)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มนนาคม ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๒ (สศภ.ชม.)
๒. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ องผู้รับบริการในรูปแบบเอกสาร และสรุปความพึงพอใจทุกสิ้นปีงบประมาณ (สศภ. ก.)
3. สารวจความพึงพอใจ องผู้รับบริการในรูปแบบเอกสาร (สศภ.พล.)
๔. จัดให้มนแบบสอบถามความพึงพอใจ และมอบหมายให้มนเจ้าหน้าทน่ผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ (สศภ.พบ.)
5. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจในรูปแบบเอกสารให้สาหรับประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ ศูนยกบริการประชาชน (สศภ.รย.)
๖. จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจ องผู้รับบริการในรูปแบบเอกสาร (สศภ.อด.)
๗. ดาเนินการแจกแบบสารวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ (สศภ.อบ.)
๘. ดาเนินการแจกแบบสารวจความพึงพอใจประชาชนผู้รับบริการ (สศภ.ยล.)
การทบทวน/ปรับปรุง/จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานและการให้บริการ เช่น
๖.๑ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงานเกน่ยวกับการจัดทา 1. ้อ 6.1 - 6.10 ดาเนินการทบทวน/ปรับปรุง คู่มือในการปฏิบตั ิงาน ดังนน้ (สปส.)
บันทึกสรุปสานวนและเสนอความเห็นการจ่าย
1.1 คู่มือการปฏิบัติงานเกน่ยวกับการจัดทาบันทึกสรุปสานวนและเสนอความเห็นการจ่ายสานวนคดนให้แก่องคกคณะ
สานวนคดนให้แก่องคกคณะและการตั้งตุลาการผู้แถลงคดน และการตั้งตุลาการผู้แถลงคดนในศาลปกครองสูงสุด (เล่มทน่ 2)
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ในศาลปกครองสูงสุด (เล่มทน่ ๒) (สปส.)
๖.๒ ปรับปรุงแนวปฏิบตั ิในศาลปกครองสูงสุด
เกน่ยวกับการจัดทาร่างคาพิพากษาและคาสั่ง (สปส.)
(ชะลอการดาเนินงาน)
๖.๓ ปรับปรุงคู่มือและเทคนิคการพัฒนาผู้ทน่ปฏิบัติ
หน้าทน่เล านุการ (สปส.)
๖.๔ ปรับปรุงคู่มือความรู้เกนย่ วกับงานพระราชพิธน
รัฐพิธน และพิธนการ (สปส.)
๖.๕ ปรับปรุงคู่มือการประสานงานและการอานวย
ความสะดวกในการเ ้าร่วมงานต่างๆ (สปส.)
๖.๖ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานการ อรับ
สนับสนุนกาลังเจ้าหน้าทน่ในการประสานงานและ
อานวยความสะดวก (สปส.)
๖.๗ ปรับปรุงแนวทางการบูรณาการงานด้านพระราชพิธน
รัฐพิธน และพิธนการ (สปส.)
๖.๘ ปรับปรุงชวนรู้ระบบกฎหมาย ระบบศาล และ
หลักปฏิบตั ิตนเบื้องต้นสาหรับนักกฎหมาย (สปส.)
๖.๙ ปรับปรุงกฎหมายทน่เกนย่ ว ้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติและระเบนยบ
ทน่เกน่ยว ้องกับกฎหมายปกครอง (สปส.)
๖.๑๐ ปรับปรุงคู่มือประกอบการตรวจราชการ
ศาลปกครองในภูมิภาคและศาลปกครองกลาง (สปส.)
๖.๑๑ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน องกลุ่มรับฟ้อง
และให้คาปรึกษา เล่มทน่ ๑ หัว ้อ การจัดตั้งสานวนคดน
การตรวจเบื้องต้น (สศส.)
๖.๑๒ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานเกน่ยวกับ
การบังคับให้เป็นไปตามคาบังคับ องศาลปกครอง
โดยคณะทางานจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน

1.2 แนวปฏิบัติในศาลปกครองสูงสุดเกน่ยวกับการจัดทาร่างคาพิพากษาและ คาสั่ง (ชะลอการดาเนินงาน เนื่องจากประธาน
ศาลปกครองสูงสุดได้มคน าสั่งแต่งตัง้ คณะทางานปรับปรุงแบบพิมพกคาพิพากษา องศาลปกครองตามมติทน่ประชุมใหญ่ องตุลาการใน
ศาลปกครองสูงสุด ด้านการบริหารจัดการคดน ซึ่งมนหน้าทน่ในการปรับปรุงแบบพิมพกคาพิพากษา องศาลปกครองสูงสุดและการใช้แบบ
พิมพกซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ โดยทน่เนื้อหา องแนวปฏิบัติในศาลปกครองสูงสุดเกน่ยวกับการจัดทาร่างคาพิพากษาและคาสั่งมนเนื้อหา
สาคัญอันเป็นเนื้อหาหลักทน่ต้องนาแบบพิมพกทน่คณะทางานฯ กาลังปรับปรุงนั้นมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหา จึงชะลอการปรับปรุง
แนวปฏิบัติฯ ไปก่อนจนกว่าการดาเนินการ องคณะทางานฯ จะแล้วเสร็จ ตามหนังสือ ทน่ ศป ๐๐๐๑.๑/๗๑๓ ลงวันทน่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๓
1.3 คู่มือและเทคนิคการพัฒนาผู้ทน่ปฏิบัตหิ น้าทน่เล านุการ
1.4 คู่มือความรู้เกน่ยวกับงานพระราชพิธน รัฐพิธน และพิธนการ
1.5 คู่มือการประสานงานและการอานวยความสะดวกในการเ ้าร่วมงานต่างๆ
1.6 ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานการ อรับสนับสนุนกาลังเจ้าหน้าทน่ในการประสานงานและอานวยความสะดวก
1.7 ปรับปรุงแนวทางการบูรณาการงานด้านพระราชพิธน รัฐพิธน และพิธนการ
1.8 ปรับปรุงชวนรูร้ ะบบกฎหมาย ระบบศาล และหลักปฏิบตั ิตนเบื้องต้นสาหรับนักกฎหมาย
1.9 ปรับปรุงกฎหมายทน่เกน่ยว อ้ งกับรัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติและระเบนยบทน่เกน่ยว ้องกับกฎหมาย
ปกครองรายการลาดับทน่ 3 และลาดับทน่ 9 ดาเนินการปรับปรุง ้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว
1.10 ปรับปรุงคูม่ ือประกอบการตรวจราชการศาลปกครองในภูมภิ าคและศาลปกครองกลางเรนยบร้อยแล้ว
2. ้อ 6.11 ดาเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบตั ิงานเกน่ยวกับการจัดทาบันทึกสรุปสานวนและเสนอความเห็นการจ่ายสานวนคดนให้แก่
องคกคณะและการตั้งตุลาการผู้แถลงคดนในศาลปกครองสูงสุด (สศส.)
3. ้อ 6.16 จัดทาและนาเผยแพร่ในระบบแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ แล้ว (สกม.)
4. ้อ 17 เผยแพร่ในระบบงานคดนปกครองอิเล็กทรอนิกสก (e - Litigation Portal) ทน่ลิงคก (สวส.)
(https://elitigation.admincourt.go.th/admELitigation/frmGuidance.aspx และ ้อ 6.18 – 6.21 เผยแพร่อินทราเน็ต
องศาลปกครองทน่ลิงคก คู่มือการใช้งานระบบงาน องสานักงานศาลปกครอง (สวส.)
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เกน่ยวกับการบังคับคดนปกครอง (สบค.)
๖.๑๓ ปรับปรุงการบริการด้านสิทธิประโยชนก เช่น
การ อพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณก กองทุน
บาเหน็จบานาญ ้าราชการ การ อพระราชทาน
เพลิงศพ ฯลฯ (สบม.)
๖.๑๔ ทบทวนระบบการฌาปนกิจสงเคราะหก
ศาลปกครอง (สวส.)
๖.๑๕ ทบทวนคู่มือยืมคืนเครื่องราชฯ และเครื่องครัว
สวัสดิการศาลปกครอง (สวส.)
๖.๑๖ จัดทาและเผยแพร่คู่มือการดาเนินการ
เรื่องแจ้งเบาะแสการทุจริต องบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครอง (สกม.)
๖.๑๗ จัดทาคู่มือแนะนาการใช้งานระบบงาน
คดนปกครองอิเล็กทรอนิกสก (สวส.)
๖.๑๘ จัดทาคู่มือระบบให้บริการ อใช้รถยนตก (สวส.)
๖.๑๙ จัดทาคู่มือระบบจองห้องประชุมออนไลนก (สวส.)
๖.๒๐ จัดทาคู่มอื แจ้งซ่อมคอมพิวเตอรกออนไลนก (สวส.)
๖.๒๑ จัดทาคูม่ ือระบบยืนยันตนด้วย QR ID
ผ่านอุปกรณกมือถือ (สวส.)
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2. การเสริมสร้างคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
๗.

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร องสานักงานศาลปกครอง
กิจกรรมในระดับสานักงานศาลปกครอง (ภาพรวม) เช่น
๗.๑ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับบุคลากรสานักงาน
ดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั ิงานให้กับบุคลากรสานักงานศาลปกครอง โดยสอดแทรกเนื้อหาเกนย่ วกับ
ศาลปกครองในหลักสูตรต่างๆ โดยสอดแทรก
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไว้ในหลักสูตรการอบรม ดังนน้ (วตป.)
เนื้อหาเกน่ยวกับ ITA เช่น พนักงานคดนปกครอง
1. โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชน่ยวชาญ องพนักงานคดนปกครอง
เจ้าหน้าทน่ศาลปกครอง (วตป.)
โดยสอดแทรกเนื้อหาเกน่ยวกับ ITA ในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดนปกครองระดับสูง รุ่นทน่ ๑๕ ดาเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎน
ภาคปฏิบตั ิ ระหว่างวันทน่ ๑๔ มกราคม - ๓๐ มนนาคม ๒๕๖๓
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชน่ยวชาญ องบุคลากรในสายงานสนับสนุน โดยสอดแทรกเนื้อหาเกน่ยวกับ ITA
ในการฝึกอบรม ดังนน้
2.1 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุนก่อนเลื่อนระดับชานาญการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดาเนินการจัดอบรมระหว่างวันทน่ ๗ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศาลปกครอง
2.2 หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ปฏิบตั ิธรรมระยะสั้น) ดาเนินการจัดอบรม
ระหว่างวันศุกรกทน่ ๒๔ - วันอาทิตยกทน่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกนยรติรัชกาลทน่ ๙ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
ถนนพระราม ๙ แ วงบางกะปิ เ ตห้วย วาง กรุงเทพมหานคร
๗.๒ จัดทาสื่อประชาสัมพันธก เพื่อเผยแพร่ความรู้
1. จัดทา role - play จานวน 4 เรื่อง แล้ว โดยอยูร่ ะหว่างประสาน สปช. นาเผยแพร่ทางระบบ intranet (สกม.)
เกน่ยวกับ ITA ในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 2. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ เพื่อเผยแพรความรูเกยน่ วกับ ITA ในรูปแบบตางๆ ดังนน้ (สปช.)
- จัดทาบทความส่งเสริมและเสริมสร้าง
2.1 สื่อกิจกรรม “วัคซนนตานทุจริต” ภายใตแนวคิด Delivery ITA เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาด องไวรัสโควิด - 19
จริยธรรมบุคลากรสานักงานศาลปกครอง และนาไป โดยสอดแทรกสาระความรู ความสนุกสนานและตอบคาถามชิงรางวัล โดยคัดเลือกบทความจากสานักกฎหมายใหบุคลากรในสานัก
จัดทา role - play และเผยแพร่ผา่ น Website
ประชาสัมพันธไดเปดอานและสงตอบทความนั้นใหกับสมาชิกคนตอไปในสานักประชาสัมพันธ ไดอานจนครบทุกคนผานกิจกรรมดังกลาว
ศาลปกครอง (สกม. และ สปช.)
2.2 จัดทาคลิปวิดนโอจากบทความ องสานักกฎหมายซึ่งมนเนื้อหาประกอบดวย
- ประมวลจริยธรรม องเจาหนาทน่สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕
- ผลประโยชนทับซอน
- การปองกันการรับสินบนและตอตานการทุจริต
โดยใหบุคลากรสานักประชาสัมพันธคัดเลือกบทความ และนามาจัดทาคลิปวิดนโอเพื่อนามาใชเปนสื่อในการแลกเปลน่ยนเรนยนรู้ร่วมกัน
โดยจัดใหมนการสรุปองคความรูทน่ไดรับจากบทความเพิ่มเติม เพื่อใหได้รับความรูความเ าใจและสามารถประพฤติปฏิบตั ิตน
ไดอย่างถูกตองตามประมวลจริยธรรม อง าราชการศาลปกครอง โดยวิทยากรจากสานักกฎหมาย
๓๑
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๗.๓ จัดทา Infographic เกน่ยวกับ ITA (สปช.)

จัดทา าวปายประชาสัมพันธ และ Infographic เกน่ยวกับ ITA องสานักประชาสัมพันธ และเผยแพร่ผานช่องทางกลุมไลน Trust
สปช. กลุมไลน ITA สานักงานศาลปกครอง เฟซบุกสานักงานศาลปกครอง เว็บไซตสานักงานศาลปกครอง (สปช.)
๗.๔ กิจกรรมเสนยงตามสาย โดยสอดแทรกเนื้อหา จัดทาผังช่วงเวลา องการจัดรายการเสนยงตามสายให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และการสร้างการรับรู้เกนย่ วกับ
เกน่ยวกับ ITA (สปช.)
การจัดกิจกรรม ITA องแต่ละหน่วยงาน
๗.๕ กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้ทาความดน และ เป็นกิจกรรมทน่ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาด องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID - 19) และการดาเนินการตามนโยบายภาครัฐทน่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาดังกล่าวจากการปฏิบัติงานจากทน่พักอาศัย
มนจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชนก (สบย.)
(Work From Home) และการเว้นระยะห่างในสังคม (Social distancing) จึงส่งผลให้ยังไม่มนกรณนตัวอย่างบุคลากร องศาลปกครอง
ทน่ทาความดนและมนจติ อาสาฯ เสนอชื่อมายังสานักบริหารยุทธศาสตรก (สบย.)
๗.๖ การประกวดวิสัยทัศนกสานักงานศาลปกครอง จัดกิจกรรมประกวดวิสยั ทัศนกแล้วเสร็จเมื่อวันทน่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิสัยทัศนกทน่ได้รับการคัดเลือกคือ "สุจริตโปร่งใส ตั้งใจใฝ่รู้
สุพรรณบุรน (สศภ.สพ.)
เชิดชูงานศาล บริการด้วยใจ" และเผยแพร่วสิ ัยทัศนกดังกล่าวผ่านโครงการเปิดบ้านศาลปกครองสุพรรณบุรน และช่องทางออนไลนกต่างๆ
(สศภ.สพ.)
กิจกรรมในระดับหน่วยงาน (ภายในหน่วยงาน) เช่น
๗.๗ “เรื่องเล่า ITA เช้านน”้ (สศภ.สพ.)
จัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยกิจกรมประกอบด้วยเรื่อง “10 ไวรัส” “10 ตัวชน้วัด ในการประเมิน ITA” “มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส” (สศภ.สพ.)
๗.๘ จัดทาคา วัญหรือสโลแกนการให้บริการ
จัดทาคา วัญหรือสโลแกนการให้บริการประชาชน และติดตั้งไว้ติดตั้งไว้บริเวณจุดให้บริการประชาชน มน ้อความว่า “Admincourt
ประชาชน (สปช.)
smart service รอยยิ้ม องคุณ คือความภูมิใจ องเรา” เพื่อให้ผู้มาติดต่อเกิดความมั่นใจในการให้บริการ องสานักงานศาลปกครอง
และมนป้ายรณรงคก ้อความว่า “งดให้ อง วัญและ องกานัล แก่บุคลากร องศาลปกครอง” ติดตั้งไว้ด้วย (สปช.)
๗.๙ กิจกรรมนาร่อง เผยแพร่ รณรงคก และกระตุ้น ดาเนินการสร้างการรับรู้ ITA ให้กับบุคลากร สกม. ในรูปแบบกิจกรรม “สภากาแฟ” เมื่อวันทน่ 14 มกราคม 2563 (สกม.)
การรับรูเ้ กน่ยวกับ ITA ภายในสานักกฎหมาย
(สภากาแฟ) (สกม.)
๗.๑๐ ส่งเสริมจรรยาบรรณ ้าราชการทน่ดนให้แก่บุคลากร ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ ้าราชการทนด่ นให้แก่บุคลากร อง สบต. ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองคกกร
อง สบต. (ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็น แห่งความสุ อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเรนยนเชิญ นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
องคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ
ทน่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชนกลาง กระทรวงการคลังมาบรรยายให้ความรู้เกน่ยวกับการจรรยาบรรณ ้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๓) (สบต.)
ทน่ดน การปฏิบัตหิ น้าทน่ด้วยความซื่อสัตยกสุจริต ผ่านประสบการณกการรับราชการ
๗.๑๑ การดาเนินการภายในหน่วยงานโดยการ
1. ดาเนินการจัดตั้งคณะทางาน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องหน่วยงานเรนยบร้อยแล้วตามคาสั่งทน่ 2/2563 เรื่อง
ทบทวน/ปรับปรุง/จัดตั้งคณะทางาน ITA ภายใน
แต่งตั้งคณะทางานการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันทน่ 10 มกราคม
หน่วยงาน โดยมน ผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก 2563 และได้มนการประชุมคณะทางานเพื่อทบทวน/ปรับปรุงและ ับเคลื่อนการดาเนินงานเกนย่ วกับการประเมินคุณธรรมและความ
และวิทยาลัย เป็นประธานคณะทางาน และมนผู้แทน โปร่งใสในการดาเนินงาน ITA ภายในหน่วยงาน เมื่อวันจันทรกทน่ 13 มกราคม 2563 ตามหนังสือทน่ ศป 0001.1/บท 48 ลงวันทน่
๓๒

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

จากทุกกลุ่มงานเ ้าร่วมเป็นคณะทางานเพื่อ ับเคลื่อน
การดาเนินงานเกนย่ วกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA) ภายใน
หน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)

10 ม.ค. 2563 (สปส.)
๒. สานักงานศาลปกครองสูงสุดได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานศาลปกครอง
สูงสุด ตามคาสั่งสานักงานศาลปกครองสูงสุด ทน่ ๓๘/๒๕๖๒ ลงวันทน่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้มนการทบทวน/ปรับปรุงแนวทาง/
มาตรการในการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานศาลปกครองสูงสุด และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในสานักงานศาลปกครองสูงสุดตามหนังสือทน่ ศป ๐๐๐๒.๑/- ลงวันทน่ ๒๔ กุมภาพันธก ๒๕๖๓ (สศส.)
๓. ทบทวนคณะทางาน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมนผู้อานวยการสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง เป็นประธาน
คณะทางานและมนผู้แทนจากทุกกลุ่มงานเ ้าร่วมเป็นคณะทางานเพือ่ ับเคลื่อนการดาเนินงานเกน่ยวกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนิน (ITA) ตามคาสั่งสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง ทน่ 2/2563 ลงวันทน่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส องสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สอก.)
๔. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน องหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) องสานักงาน ป.ป.ช. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามคาสั่งทน่ 1/2563 ลว. 6 ม.ค. 63 (สศภ.ชม.)
๕. จัดทาคาสั่งสานักงานศาลปกครอง อนแก่น ทน่ ๒๐/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง อนแก่น ลงวันทน่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคาสั่งสานักงานศาลปกครอง อนแก่น
ทน่ ๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง อนแก่น
(เพิ่มเติม) ลงวันทน่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (สศภ. ก.)
๖. จัดตั้งคณะทางาน ITA ภายในหน่วยงาน และคณะทางานติดตามการ ับเคลื่อน ITA ระดับกลุ่มงาน ได้แก่ (สศภ.นม.)
๖.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน บั เคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง
นครราชสนมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (คาสั่ง สศป.นครราชสนมา ทน่ ๖๒/๒๕๖๒ ลงวันทน่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) ประกอบด้วย
ผู้อานวยการสานักงาน เป็นหัวหน้าคณะทางาน และผูเ้ ชน่ยวชาญ ผู้อานวยการกลุม่ /หัวหน้ากลุ่ม เป็นคณะทางาน
๖.2 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานติดตามผลการดาเนินงานตามแนวทาง/มาตรการในการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
องสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา ระดับกลุ่มงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้ากลุ่ม
เป็นคณะทางาน และ ้าราชการฯ ภายในกลุ่มงาน เป็นคณะทางาน) (คาสั่ง สศป.นครราชสนมา ทน่ ๖๖/๒๕๖๒ ลงวันทน่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒)
๗. สานักงานศาลปกครองพิษณุโลกได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนน้ (สศภ.พล.)
๗.1 หนังสือแจ้งทบทวนคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน ITA ภายในหน่วยงานตามหนังสือทน่ ศป 0009.1/128 ลว. 7 พฤษภาคม 2563
๗.2 คาสั่งทน่ 18/2563 ลงวันทน่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานฯ
๗.3 เสริมสร้างความรู้ต่างๆ ผ่านทาง Intranet
๗.4 ส่งเสริมให้บุคลากรเ ้ารับการอบรมออนไลนก e-learning องสานักงาน ก.พ. โดยความสมัครใจ หลักสูตรการยึดมั่น
๓๓
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ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม วิชา เสริมสร้างเกนยรติภมู ิ า้ ราชการ:สานึก ้าราชไทยไม่โกงมนผู้ผ่านการอบรม จานวน 6 คน
๘. แต่งตั้งคณะทางาน ับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครองเพชรบุรน (Integrity &
Transparency Assessment:ITA) ตามคาสั่งสานักงานศาลปกครองเพชรบุรน ทน่ 8/2563 ลงวันทน่ 18 กุมภาพันธก 2563 (สศภ.พบ.)
๙. มนการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อ ับเคลื่อนการดาเนินงานเกน่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ (ITA) (สศภ.รย.)
๑๐. ดาเนินการทบทวน/ปรับปรุง/จัดตั้งคณะทางาน ITA โดยมนผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองอุดรธานนเป็นประธานคณะทางาน
เรนยบร้อยแล้ว ตามคาสั่งทน่ ๔/๒๕๖๓ ลงวันทน่ ๑๒ กุมภาพันธก ๒๕๖๓ (สศภ.อด.)
1๑. ปรับปรุงคาสั่งคณะทางาน ITA โดยมนผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองอุบลราชธานนเป็นประธานคณะทางาน ตามคาสั่ง
สานักงานศาลปกครองอุบลราชธานน ทน่ ๒๕/๒๕๖๓ ลงวันทน่ ๒๐มนนาคม ๒๕๖๓ (สศภ.อบ.)
12. มนการจัดตั้งคณะทางาน ITA องสานักตรวจสอบภายใน ตามคาสั่งทน่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักตรวจสอบภายใน (Integrity & Transparency Assessment: ITA)โดยมนผู้อานวยการ
สานักฯ เป็นประธานคณะทางาน และนักวิชาการตรวจสอบภายในเป็นคณะทางาน (สตน.)
1๓. จัดตั้งคณะทางาน ITA องสานักประชาสัมพันธ โดยมนผู้อานวยการสานัก เปนทน่ปรึกษาหัวหนาคณะทางาน ผูอานวยการ
กลุ่มยุทธศาสตรและกิจกรรมภาคสังคมเปนหัวหน้าคณะทางาน และมนผู้แทนจากกลุมงาน/ศูนย เ ารวมเป็นคณะทางาน
เพื่อ ับเคลื่อนการดาเนินงานเกนย่ วกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน (ITA) ภายในสานักประชาสัมพันธ
ตามคาสั่งสานักประชาสัมพันธ ทน่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันทน่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ (สปช.)
๑๔. จัดตั้งคณะทางานตามคาสั่งสานักบริหารยุทธศาสตรก ทน่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน และองคกกรแห่งความสุ องสานักบริหารยุทธศาสตรก ลงวันทน่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (สบย.)
๑๕. ได้จดั ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และได้มนการประชุมคณะทางาน
๑๖. จัดตั้งคณะทางาน ITA ภายในหน่วยงาน โดยมน ผู้อานวยการสานักงานศาล
http://intranet2.admincourt.go.th/02-office/office6/cms1/wp-content/uploads/2020/01/IT1_63.pdf และกาหนด
มาตรการเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสไว้ทน่เว็บไซตก (สวส.)
http://intranet2.admincourt.go.th/02-office/office6/cms1/wp-content/uploads/2020/02/publish1_63.pdf
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โครงการ/กิจกรรม

๘.

รณรงคก ปลูกฝัง และปลุกจิตสานึกให้บุคลากร
สานักงานศาลปกครองมนคณ
ุ ธรรม ซื่อสัตยก และ
ต่อต้านการทุจริต เช่น
การดาเนินงานระดับสานักงาน
๘.๑ จัดทา “สารจากประธานศาลปกครองสูงสุด”
ในเรื่องสานักงานศาลปกครองปฏิบัติราชการด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส (สปส.)
๘.๒ รณรงคก ปลูกฝังจิตสานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง (สบย.)

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการจัดส่งสารจากประธานศาลปกครองสูงสุด ในเรื่อง สานักงานศาลปกครองปฏิบตั ิราชการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส
เรนยบร้อยแล้ว ตามหนังสือทน่ ศป ๐๐๐๑.๖/๗๒๑ ลงวันทน่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (สปส.)
1. จัดตั้งคณะทางานเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานและองคกกรแห่งความสุ องสานัก
บริหารยุทธศาสตรก ตามคาสั่งสานักบริหารยุทธศาสตรก ทน่ 3/2563 ลงวันทน่ 25 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งจัดประชุมคณะทางาน
เมื่อวันศุกรกทน่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารทน่ทาการศาลปกครองชั่วคราว เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
2. จัดกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสร้างความรู้ ความเ ้าใจ เกน่ยวกับเรื่อง “ประมวลจริยธรรม องเจ้าหน้าทน่สานักงาน
ศาลปกครอง” ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน องสานักงานศาลปกครอง (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วน องสานักบริหารยุทธศาสตรกอยู่ระหว่างดาเนินการ (สบย.)
3. ดาเนินการเผยแพร่ความรู้ความเ ้าใจเกน่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง
ออกอากาศในรายการ "คลุกวงในไ วงนอก" ตอน "ITA The Series" ผ่านระบบเสนยงตามสายภายในอาคารศาลปกครอง
โดยการสัมภาษณกเล าธิการสานักงานศาลปกครองรองเล าธิการสานักงานศาลปกครอง (สมฤดน ธัญสิริ) และหน่วยงานทน่เกน่ยว ้อง
โดยสัมภาษณกเล าธิการสานักงานศาลปกครอง เมื่อวันทน่ 18 กันยายน 2563

กิจกรรมระดับหน่วยงาน
๘.๓ รณรงคกให้ผู้อานวยการระดับสานัก และ
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนยก ประพฤติตนเป็นต้นแบบ
และสื่อสารสร้างความเ ้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทน่ดนด้วยวิธนการต่างๆ เช่น
๘.๓.๑ ผู้อานวยการสานักประธานศาลปกครอง ผู้เชน่ยวชาญด้านคดนปกครอง รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุม่ ค้นคว้าและเปรนยบเทนยบคาพิพากษาเปิดห้องให้บุคลากรในสังกัด
สูงสุด เปิดห้องเพื่อสื่อสารสร้างความเ ้าใจกับ
เ า้ ปรึกษาปัญหาเกน่ยวกับการดาเนินงานในส่วนทน่ได้รับมอบหมาย และ อรับคาแนะนาเกน่ยวกับแนวทางในการทางาน (สปส.)
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม
ปัญหา อคาปรึกษาแนะนาเกน่ยวกับเรื่องต่างๆ (สปส.)
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๘.๓.๒ จัดทา Infographic เกน่ยวกับการต่อต้าน 1. จัดทา Infographic เกน่ยวกับ ITA องสานักประชาสัมพันธก และเผยแพร่ผ่านช่องทางกลุ่มไลนก Trust สปช. กลุ่มไลนก ITA สศป.
การทุจริตเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ (สปช. และ สบย.) เฟซบุก๊ สานักงานศาลปกครอง เว็บไซตกสานักงานศาลปกครอง (สปช.)
2. จัดทา Infographic เผยแพร่ความรู้ผ่าน Line กลุ่ม สบย. ประกอบด้วยหัว ้อ การป้องกันผลประโยชนกทับซ้อน หัว ้อคุณธรรม
จริยธรรม หัว ้อการปฏิบัติหน้าทน่ องบุคลากรศาลปกครอง และหัว ้อการน้อมนาพระบรมราโชวาทมาใช้เป็นหลักในการปฏิบตั ิหน้าทน่
ราชการ (สบย.)
๘.๓.๓ การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตยก ๑. สานักงานศาลปกครองพิษณุโลกได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ดังนน้ (สศภ.พล.)
และการต่อต้านการทุจริตในการประชุมต่างๆ
๑.1 ประชุมผู้บริหารสานักงานศาลและคณะทางานฯ เพื่อให้ความรู้และสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตยก และการต่อต้าน
องหน่วยงาน
การทุจริตในการประชุม เมื่อวันทน่ 7 มกราคม 2563
๑.2 เผยแพร่เอกสารให้ความรู้ เรื่อง วัฒนธรรมองคกกรต้านทุจริต โดยนายสุวิทยก เปรื่องธรรมกุล ผอ.สศภ.พล. ทาง Intranet
เมื่อวันทน่ 7 พ.ค. 2563
๒. กาหนดแผนการดาเนินงานโดยสอดแทรกเนื้อหาเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไว้ในหลักสูตร
การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชน่ยวชาญ องพนักงานคดนปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งทน่ 2
และ 3 (ช่วงไตรมาส 3) (สศภ.พบ.)

๘.๓.๔ รณรงคกให้ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนยก ประพฤติตนเป็นต้นแบบทน่ดน
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการดาเนินการ
เกน่ยวกับการบริหารงานบุคคล องศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครอง ตามนโยบายและทิศทาง
การดาเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไ ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างความโปร่งใส
มนคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล องสานักงาน
ศาลปกครอง (ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษยก)
ปี 2562 อย่างต่อเนื่อง (สบม.)
1) เร่งรัดและ ับเคลือ่ นการดาเนินการ
สรรหาบุคลากรคุณภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเ ้าใจเกน่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้บคุ ลากรสานักงานศาลปกครอง เมื่อวันทน่
26 พ.ย. 62 และวันทน่ 4 มน.ค. 63 เพื่อรณรงคก ปลูกฝังจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง
เชนยงใหม่ (สศภ.ชม.)
2. รณรงคกให้ผู้อานวยการสานัก /ผู้อานวยการกลุ่ม/หัวหน้าทนม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทน่ดนในเรื่อง องการปฏิบัติงานและการ
ประพฤติตนอย่างเหมาะสมตามระเบนยบ ก. ป. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม องเจ้าหน้าทน่สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยการจัดบอรกดประชาสัมพันธกเผยแพร่องคกความรูเ้ กน่ยวกับประมวลจริยธรรมฯ ผ่านระบบ Line กลุ่ม องสานัก และระบบ Intranet
องสานัก (สตป.)
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องศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
2) ผลักดันและส่งเสริมการนาระบบ
ดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล
และการวางแผนอัตรากาลัง องศาลปกครองและ
สานักงานศาลปกครอง เพื่อให้สามารถวางแผนและ
คาดการณกด้านอัตรากาลังในภาพรวม
ได้อย่างถูกต้อง
3) การเปิดเผย ้อมูลด้านการบริหารงาน
บุคคลเพื่อความโปร่งใสและทั่วถึง
4) ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าใน
สายอาชนพ องบุคลากรศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครอง เพื่อสร้าง วัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการสั่งสมประสบการณก
ทน่หลากหลายก่อนเลื่อนในระดับตาแหน่งทน่สูง ึ้น
เพื่อสร้างบุคลากรทน่มนศักยภาพและพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน
5) พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจาปี องบุคลาการศาลปกครอง
และสานักงานศาลปกครองให้สามารถสะท้อน
้อเท็จจริงในการปฏิบตั ิงานเพื่อการพิจารณา
กาหนดแรงจูงใจทน่เหมาะสม
๖) การจัดทาระเบนยบ หลักเกณฑกและ
แจ้งเวนยน เพื่อแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
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๘.๔ รณรงคก ปลูกฝังจิตสานึกในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง
ในระดับหน่วยงาน (ทุกหน่วยงาน)

๑. ณรงคกปลูกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครองในระดับหน่วยงาน โดยการแจ้งเวนยน
หลักเกณฑกแนวทางต่างๆ องสานักงานศาลปกครองให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ (สปส.)
๒. สานักงานศาลปกครองสูงสุดได้ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธกตามทน่สานักกฎหมายได้มนหนังสือเกน่ยวกับบทความ/การประพฤติ/
วินัย องสานักงานศาลปกครองมาทุกครั้ง (สศส.)
๓. จัดทาและเผยแพร่เอกสารเกน่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเ า้ ใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร
ในสังกัดสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง จานวน 4 ฉบับ ดังนน้ (สอก.)
๓.1 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
๓.2 ประมวลจริยธรรม ้าราชการพลเรือน
๓.3 ระเบนยบคณะกรรมการ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรม องเจ้าหน้าทน่สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2555
๓.4 คุณธรรม จริยธรรม คือหัวใจสาคัญ อง ้าราชการไทยรายละเอนยดตามหนังสือสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง ทน่ ศป 0003.1/ว 27
ลงวันทน่ 31 มนนาคม 2563 เรื่อง การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๔. สศภ. ก. ดาเนินการดังนน้
๔.1 ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครอง อนแก่น ให้ความรู้ ความเ ้าใจกับบุคลากร องสานักงานศาลปกครอง อนแก่นเกน่ยวกับ
การประพฤติตนทน่เหมาะสม การมนคุณธรรมจริยธรรม ในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้แก่พนักงานคดนปกครองเมื่อวันทน่ 20 ธ.ค. 2562
๔.2 ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครอง อนแก่นประชุมร่วมกับผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุม่ เมื่อวันทน่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและพิจารณาเลื่อน ั้นเงินเดือน โดยให้ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุม่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทน่ดน
๔.3 การเผยแพร่ความรูเ้ กน่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง ผ่านทาง intranet และในกลุ่ม
Line องสานักงานศาลปกครอง อนแก่น
๕. ผู้อานวยการกลุม่ และหัวหน้ากลุ่มมนการรณรงคกปลูกจิตสานึกสื่อสารสร้างความเ ้าใจให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบตั ิ
โดยการถ่ายทอดองคกความรูเ้ กน่ยวกับแนวทาง/มาตรการในการดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ความรู้เกนย่ วกับผลประโยชนก
ทับซ้อน และความรู้เกน่ยวกับประพฤติปฏิบัติทน่เกน่ยว ้องกับวินัยและจริยธรรม องเจ้าหน้าทนส่ านักงานศาลปกครอง ผ่านช่องทางต่างๆ
ได้แก่ การประชุมประจาเดือน หนังสือเวนยนภายในกลุ่ม กลุม่ ไลนกสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา โปสเตอรกบนบอรกดประชาสัมพันธก
และโปสเตอรกออนไลนก (สศภ.นม.)
๖. สศภ.นศ. ดาเนินการดังนน้
๖.1 เผยแพร่ ้อมูลองคกความรูด้ ้านจริยธรรม องสานักงาน ก.พ. (OCSC) ผ่านช่องทาง การสื่อสารภายในกลุ่ม Line ระบบ
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Intranet และ Website องสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช โดยให้เชื่อมโยงไปยัง Website หลัก องสานักงาน
คณะกรรมการ ้าราชการพลเรือน
๖.2 เผยแพร่องคกความรูเ้ รื่องวินัยและคุณธรรม ผ่านระบบ Webmail Intranet และ Website องสานักงานศาลปกครอง
นครศรนธรรมราช โดยให้เชื่อมโยงไปยัง Website หลัก องสานักกฎหมาย กลุม่ วินัยและจริยธรรม
๖.3 เผยแพร่องคกความรูเ้ รื่องผลประโยชนกทับซ้อนผ่านช่องทางการสื่อสารภายในกลุ่ม Line ระบบ Intranet และ Website
องสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช โดยให้เชื่อมโยงไปยัง Website หลัก องสานักงานศาลปกครอง เช่น บทความนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันการให้และรับสินบน (สานักกฎหมาย) และบทความมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชนก
ทับซ้อน ซึ่งจัดทาโดยสานักกฎหมาย กลุ่มวินัยและจริยธรรม
๖.4 เผยแพร่ ั้นตอนการยืมทรัพยกสิน องทางราชการผ่านช่องทางการสื่อสารภายในกลุ่ม Line ระบบ Intranet และ Website
องสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช ซึ่งนาเ ้า ้อมูลจากสานักประชาสัมพันธก
๖.5 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต องสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนน้
- ผู้อานวยการสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราชได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการ องสานักงานศาลปกครอง
นครศรนธรรมราช ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- ดาเนินกิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการ องสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดทาเป็น Google from ผ่านการสื่อสารภายในกลุ่ม Line ภายในสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช
7. สศภ.พล. ได้ดาเนินการรณรงคก ปลูกจิตสานึก โดยใช้สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธก ช่องทาง intranet line ดังนน้
7.1 สรรสาระ รู.้ ..สู้ทุจริต สานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันทน่ 16 เมษายน 2563
7.2 กรอบการประเมิน ITA 2563 สานักงาน ป.ป.ช.
7.3 infographic เรื่อง จริยธรรม องเจ้าหน้าทน่
7.4 infographic ทฤษฎนเกน่ยวกับการทุจริตคอรกรัปชั่น
7.5 ทบทวน หลักเกณฑกการยืมทรัพยกสิน องทางราชการ
7.6 ดัชนนสถานการณกคอรกรัปชันไทย (มหาวิทยาลัยหอการค้า)
7.7 ยุทธศาสตรกชาติ:กรอบการพัฒนาระยะยาว
7.8 ความ ัดแย้งกันระหว่างผลประโยชนกส่วนตนและผลประโยชนกส่วนรวม
7.9 เมื่อสถานการณกบังคับให้ต้อง เ ้าไปมนส่วนร่วมในหน่วยงานทน่มนการทุจริต
๘. จัดทาแผ่นป้ายประชาสัมพันธก “การงดรับ งดให้ อง วัญทุกเทศกาลแก่ผู้บริหาร และบุคลากร องศาลปกครองเพชรบุรน (No Give
Policy)” โดยเผยแพร่ไว้บริเวณจุดให้บริการประชาชน (สศภ.พบ.)
๓๙
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ผลการดาเนินงาน
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๙. จัดทาแนวปฏิบัตเิ ผยแพร่ลงในเว็บเพจ องสานักงาน (สศภ.รย.)
๑๐. สานักงานศาลปกครองสง ลาดาเนินการให้ความรูเ้ กน่ยวกับศาลปกครอง กฎหมายปกครอง ผ่านช่องทาง ดังนน้ (สศภ.ส .)
1๐.1 เ ้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดในเ ตอานาจ องศาลปกครองสง ลา ในกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนทน่ “หน่วยบาบัดทุกบารุงสุ
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จานวน ๖ ครั้ง
1๐.2 ให้ความรู้กฎหมายทางสถานนวิทยุ ม.อ. รายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดนยว ทุกวันพุธและพฤหัสบดนสปั ดาหกสุดท้าน องทุกเดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
1๐.3 ดาเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเ ้าใจเกน่ยวกับบทบาทหน้าทน่ศาลปกครองและวิธนพิจารณาคดนปกครอง ให้แก่
หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าทน่ องรัฐและเยาวชนในสถาบันการศึกษาในพื้นทน่จังหวัดสง ลา จานวน ๒ ครั้ง กับสถาบันการศึกษา
๑๑. ดาเนินการรณรงคก ปลูกฝังจิตสานึกให้บุคลากรสานักงานศาลปกครองอุดรธานนมนคณ
ุ ธรรม ซื่อสัตยก และต่อต้านการทุจริตผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น Webpage สานักงานศาลปกครองอุดรธานน, Line กลุ่มศาลปกครองอุดรธานน (สศภ.อด.)
1๒. ดาเนินการประชาสัมพันธกเพือ่ ปลูกฝังจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสื่อสารด้วยภาพ Inforgraphic ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานตระหนักถึงการไม่เอาประโยชนก องส่วนรวมมาเป็นประโยชนกส่วนตัว เผยแพร่ผ่านบอรกดประชาสัมพันธก บริเวณชั้น ๑
ภายในอาคารศาลปกครองอุบลราชธานน (สศภ.อบ.)
๑3. กาหนด ั้นตอนการสร้างมาตรฐานทางคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณเพื่อการปลูกฝังจิตสานึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต องสานักงานศาลปกครองในระดับหน่วยงาน (สวส.)
๑3.1 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างทน่ดน กระตุ้นเตือนควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการกระทาการทุจริต ให้ความสาคัญการแก้ไ
ปัญหาการทุจริต
๑3.2 มนการปรึกษาหารือร่วมกัน
๑3.3 เห็นชอบยอมรับเป็นกติกา
๑3.4 สร้างความรู้ความเ ้าใจให้ทราบทั่วกัน
๑3.5 ดูแลกระตุ้นเตือนปลูกฝั่งจิตสานึกสอดแทรกเรื่องคุณธรรม ซื่อสัตยกและการต่อต้านทุจริตในการประชุม องสานักทุกครั้ง
๑3.6 ดาเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๒ มนการจัดทาโปสเตอรกรณรงคกความโปร่งใส วนดโน อส่งเสริมป้องกันการทุจริตเรื่อง “กาฝาก”
ส่งคลิปคุณธรรมใน line
๑๔. ดาเนินการสร้างการรับรู้ ITA ให้กับบุคลากร สกม. ในรูปแบบกิจกรรม “สภากาแฟ” เมื่อวันทน่ 14 มกราคม 2563 (สกม.)
1๕. จัดบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง ตลอดจนมนการแจ้งเวนยนเอกสารต่างๆ
ทน่เกน่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครอง ภายในสานักฯ ผ่านทางไลนกกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้
รับทราบ (สตน.)
๔๐
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16. รณรงคก ปลูกฝัง และปลุกจิตสานึกให้บุคลากรสานักมนคณ
ุ ธรรม ซื่อสัตยก และต่อต้านการทุจริต โดยการจัดบอรกดประชาสัมพันธกเพื่อ
เผยแพร่องคกความรู้เกนย่ วกับประมวลจริยธรรม องเจ้าหน้าทน่ องศาลปกครอง และเผยแพร่ผ่านระบบ Line กลุ่ม องสานัก (สตป.)
1๗. รณรงคกปลูกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องสานักงานศาลปกครองในระดับหนวยงาน ดังนน้ (สปช.)
1๗.1 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสภายในหนวยงาน ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องสานักประชาสัมพันธ
ในวันจันทรทน่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๔ อาคารบริหาร ๑ กสท. โดยมนรูปแบบการดาเนิน
กิจกรรม ดังนน้
1๗.2 ชวงทน่ ๑ : สรางความตระหนักรู โดยการนาเสนอองคความรูทน่มนความสาคัญทน่ควรรูและเปนประโยชนในเรื่อง องการเ ารวม
รับการประเมินและผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกลุ่มยุทธศาสตรและกิจกรรมภาคสังคม
ชวงทน่ ๒ : เสริมสรางความรู โดยการนาเสนอการวิเคราะหตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดาเนินงาน องหนวยงานภาครัฐ เพื่อจัดทาภารกิจและแผนการดาเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจรติ องสานักประชาสัมพันธ
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยกลุม่ ยุทธศาสตรและกิจกรรมภาคสังคม
ชวงทน่ ๓ : สรางเสริมประสบการณ โดยจัดใหมนการดาเนินกิจกรรมทน่มคน วามสอดคลองกับแผนปองกันฯ องสานักงาน
ศาลปกครอง ดวยรูปแบบกิจกรรมทน่ใหความสนุกสนานและสอดแทรกเนื้อหาความรูเกน่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ทน่บรรจุไวในบทความ องสานักกฎหมาย โดยกาหนดใหบุคลากร องกลุ่ม /ศูนยก จับสลากบทความจากสานักกฎหมาย
ทน่ไดคัดเลือกไวแลว ซึ่งเนื้อหาประกอบดวย (๑) ประมวลจริยธรรม องเจาหน้าทน่สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕ (๒) ผลประโยชน
ทับซอน (๓) การปองกันการรับสนับสนุนและตอตานการทุจริต และใหนาบทความดังกลาวมาจัดทาเปนคลิปวิดนโอ เพื่อนามาใชเปนสื่อ
ในการแลกเปลน่ยนเรนยนรูรวมกัน โดยจัดใหมนการสรุปองคความรูทน่ได้รับจากบทความเพิ่มเติมตามทน่กลุม/ศูนยฯ เสนอ และการตอบ
อซักถาม องผูเ ารวมกิจกรรม โดยวิทยากรจากสานักกฎหมาย
1๗.3 การทดสอบความรูความเ าใจเกน่ยวกับการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครองในการเ ารวมรับการประเมินและ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงาน องหนวยงานภาครัฐ (ITA) สรุปภาพรวมไดวาผูตอบแบบทดสอบจานวน
๓๓ คน คิดเปนรอยละ ๙๔.๒๘ องจานวนบุคลากรสานักประชาสัมพันธทน่เ ารวมกิจกรรมทั้งหมด มนความรู้ความเ าใจเกน่ยวกับ
การดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครองในการเ ารวมรับการประเมินฯ อยูในระดับมากทนส่ ดุ คิดเป็นคาคะแนนเฉลน่ยเท่ากับ
๘.๘๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
1๗.4 รายงานสรุปผลการดาเนินงานเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน องสานักประชาสัมพันธ ประจาป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอตอเล าธิการสานักงานศาลปกครอง ตามบันทึก ทน่ ศป 0017.2/๒๖๔ ลงวันทน่ 13 พฤษภาคม 2563
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๘.๕ การคัดเลือกผู้เ ้ารับทุนอุดหนุนการศึกษา
โดยดาเนินการตาม ั้นตอนและหลักเกณฑกทน่กาหนด
(คณะกรรมการชุดทน่เกน่ยว ้อง/สตป.)

๘.๖ การคัดเลือกผูเ้ ้ารับการฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงาน องสานักงานศาลปกครอง
โดยมนการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม (วตป.)
๘.๖.๑ การคัดเลือกผู้เ ้ารับการฝึกอบรม
และการศึกษาดูงานทน่จัดโดยสถาบันภายนอก

18. ติดบอรกดประชาสัมพันธกรณรงคกให้ความรู้เกน่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต องหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่าน Line กลุ่ม
เป็นระยะๆ พร้อมทั้งเผยแพร่คลิปสัน้ ทน่เกน่ยวกับการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บคุ ลากรในหน่วยงานทราบ ผ่าน Line กลุม่ (วยป.)
การคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษาโดยดาเนินการตาม ั้นตอนและหลักเกณฑกทน่กาหนด ดาเนินการ ดังนน้ (สตป.)
1. จัดทาหลักเกณฑกการคัดเลือกในกรณนทน่มนการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา โดยดาเนินการตามทน่หน่วยงานผู้ให้ทุนแจ้งและ
ผ่านตาม ั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการทน่เกน่ยว ้อง
๒. แจ้งเวนยนประชาสัมพันธกการเปิดรับสมัครคัดเลือกทุนเป็นหนังสือแจ้งเวนยนให้ทุกหน่วยงานทราบ การประชาสัมพันธกในระบบ
Intranet องสานัก การติดโปสเตอรกประชาสัมพันธก ณ อาคารศาลปกครอง และ อาคารทน่ทาการชั่วคราว เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
อาคารทน่ทาการชั่วคราว CAT การประชาสัมพันธกผ่านระบบเสนยงตามสาย องสานักประชาสัมพันธก
๓. การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาดาเนินการตามกระบวนการ ั้นตอนการคัดเลือกตามทน่กาหนดไว้ในประกาศ โดยผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ทน่เกน่ยว ้อง

การคัดเลือกผูเ้ ้ารับการฝึกอบรม และการศึกษาดูงานทน่จัดโดยสถาบันภายนอก (วตป.)
๑. การศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในหลักสูตรสาหรับตุลาการศาลปกครองและหลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหารระดับสูง สานักงาน
ศาลปกครองมนแนวทางการคัดเลือกผู้เ ้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ทน่ชัดเจนและเป็นธรรม โดยได้จัดทา “แนวทางการส่งตุลาการ
ศาลปกครองและบุคลากรสานักงานศาลปกครองเ ้ารับการศึกษาอบรมและดูงาน” และได้แจ้งเวนยนแนวทางดังกล่าวให้ตุลาการ
ศาลปกครองและทุกหน่วยงานรับทราบตามหนังสือ ทน่ ศป ๐๐๒๗.๕/ว ๒๙๒ ลงวันทน่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พร้อมเผยแพร่ใน Webpage
องวิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
(ก.บ.ศป.) โดยมนคณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองคกความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครองรับผิดชอบในการคัดเลือกผู้เ ้ารับการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานตามแนวทางดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ถึงวันทน่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้ดาเนินการคัดเลือกผูเ้ ้ารับการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานทน่จัดโดยสถาบันภายนอก ตามแนวทาง
การส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงานศาลปกครองเ ้ารับการศึกษาอบรม และดูงาน ทนไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ซึ่งกาหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองคกความรู้และพัฒนาตุลาการศาลปกครองและ
บุคลากรสานักงานศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑกทน่ ก.บ.ศป. กาหนด สรุป ั้นตอน ดังนน้
๔๒
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๑) แจ้งเวนยนหลักสูตรทน่เปิดรับสมัครให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความประสงคกในการสมัครเ ้ารับการศึกษาอบรมและดูงาน
๒) จัดทา ้อมูลและตรวจสอบคุณสมบัติ องผูส้ มัครตามแบบฟอรกมทน่กาหนด และจัดทาวาระการประชุมเพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองคกความรู้ฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
๓) คณะอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองคกความรู้ฯ พิจารณา ้อมูล องผูส้ มัครและพิจารณาคัดเลือกผูส้ มัคร
ทน่มนคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑกทน่ ก.บ.ศป. กาหนด
๔) สานักงานศาลปกครองจัดทาเรื่องเสนอประธานอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านพัฒนาองคกความรู้ฯ เพื่อเสนอรายชื่อ
ผู้ทน่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกต่อประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๕) สานักงานศาลปกครองจัดทาหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ทน่ได้รับการคัดเลือกต่อหน่วยงานผู้จัด ผู้บงั คับบัญชา องผู้สมัคร และ
ผู้สมัครเพื่อโปรดทราบ และจัดทา ้อมูลเผยแพร่ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครในเว็บไซตกศาลปกครอง ซึ่งการดาเนินงานโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพ องตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสานักงานศาลปกครอง (จัดโดยสถาบันภายนอก) ตาม ั้นตอนดังกล่าว
สรุปผล ดังนน้
(๑) หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นทน่ ๑๑ พิจารณาส่ง นายเจตนก สถาวรศนลพร ผู้อานวยการสานัก
กฎหมาย สมัครคัดเลือกเ ้ารับการศึกษาอบรม
(๒) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตรกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นทน่ ๑๑ พิจารณาส่ง นางสาว
อัจจิมา ถาวร ผู้อานวยการสานักประธานศาลปกครองสูงสุด สมัครคัดเลือกเ ้ารับการศึกษาอบรม
(๓) หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นทน่ ๘ พิจารณาส่งนายสุเมธ รอยกุลเจริญ รองประธานศาลปกครอง
สูงสุด และนายอาพน เจริญชนวินทรก ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เ ้ารับการศึกษาอบรม
(๔) หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุน่ ๗ พิจารณาส่งนางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน ทน่ปรึกษา
สานักงานศาลปกครอง สมัครคัดเลือกเ ้ารับการศึกษาอบรม
(๕) หลักสูตรประกาศนนยบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุ (สสสส.) รุ่นทน่ ๑๑ พิจารณาส่งนายรณกร ปิยะชาติ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตรก และจ่าเอกเอน่ยม ปานฉลอง นักวิชาการตรวจสอบภายในเชน่ยวชาญ สมัครคัดเลือกเ ้ารับ
การศึกษาอบรม
(๖) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น ๘) พิจารณาส่งนายรัฐกรณก ทองงาม ตุลาการศาลปกครอง
นครศรนธรรมราช สมัครคัดเลือกเ า้ รับการศึกษาอบรม
(๗) หลักสูตรประกาศนนยบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบระชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นทน่ ๒๔ พิจารณา
ส่งนายเกนยรติภมู ิ แสงศศิธร รองอธิบดนศาลปกครองเพชรบุรน และนายจานง ถาวรวิสิทธิ์ ทน่ปรึกษาสานักงานศาลปกครอง สมัครคัดเลือก
เ ้ารับการศึกษาอบรม
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๘.๖.๒ การคัดเลือกผู้เ ้ารับการฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงานทน่จัดโดยสานักงานศาลปกครอง

(๘) หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง ององคกกรกากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และ
องคกการมหาชน รุ่นทน่ ๒๓ พิจารณาส่งนายสมภพ ผ่องสว่าง อธิบดนศาลปกครองเชนยงใหม่ สมัครคัดเลือกเ ้ารับการศึกษาอบรม
๒. การศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในหลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับกลาง ในทุกหลักสูตรจะกาหนดคุณสมบัติ องผูเ้ ้าอบรม
ในแต่ละหลักสูตรไว้ และในการคัดเลือกบุคลากรเ ้ารับการอบรมจะกาหนดหลักเกณฑกการคัดเลือกทน่ชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา
องเล าธิการสานักงานศาลปกครอง ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
๒.๑ ผลการปฏิบตั ิงาน (ประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ๒ รอบ)
๒.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงานทน่สานักงานศาลปกครอง
๒.๓ ผลการประเมินพฤติกรรมภาวะผู้นา โดยผู้อานวยการสานักหากมนผลคะแนนสูงสุดเท่ากัน จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ดนเด่น และหากมนผลคะแนนเท่ากันอนก จะพิจารณาจากระยะเวลาปฏิบัติงานทน่สานักงานศาลปกครอง และผลประเมินพฤติกรรมภาวะ
ผู้นาโดยผู้อานวยการสานักตามลาดับ ซึ่งหลักเกณฑกการคัดเลือกได้แจ้งให้หน่วยงานรับทราบ
๓. การศึกษาอบรมในหลักสูตรสาหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านต่างๆ
ในแต่ละหลักสูตรจะกาหนดคุณสมบัติผเู้ า้ รับการอบรมไว้ เช่น หลักสูตรเกน่ยวกับบัญชน/การเงิน พัสดุ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลการประชาสัมพันธก เป็นต้น การคัดเลือกผู้เ ้ารับการอบรม วิทยาลัยตุลาการและ ้าราชการฝ่ายศาลปกครองจะแจ้งให้หน่วยงานทน่มน
บุคลากรปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังกล่าว พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อเ า้ รับการอบรม และแจ้งรายชื่อส่งให้วิทยาลัยตุลาการและ า้ ราชการ
ฝ่ายศาลปกครองเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับเพื่อ ออนุมัติต่อเล าธิการสานักงานศาลปกครองให้เ า้ รับการอบรมต่อไป
การศึกษาอบรมและการศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ ทน่จดั โดยสานักงานศาลปกครอง ในทุกหลักสูตรจะกาหนดหลักเกณฑก เงื่อนไ
และคุณสมบัติ องผู้เ ้ารับการอบรมไว้อย่างชัดเจน การคัดเลือกจะพิจารณาตามหลักเกณฑก เงื่อนไ และคุณสมบัติ ทน่กาหนดไว้แล้ว
เช่น (วตป.)
1. หลักสูตรการพัฒนาพนักงานคดนปกครอง ประกอบด้วย
- หลักสูตรพนักงานคดนปกครองระดับต้นเป็นหลักสูตรสาหรับพนักงานคดนปกครองระดับปฏิบัติการทน่บรรจุใหม่ สานักงานศาลปกครอง
มนหลักเกณฑกทน่กาหนดไว้อย่างชัดเจน
- หลักสูตรพนักงานคดนปกครองระดับกลางและระดับสูง สานักงานศาลปกครอง
มนประกาศ เรื่อง คุณสมบัติผู้เ ้ารับการฝึกอบรมกาหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ซึ่งการคัดเลือกผู้เ ้ารับการฝึกอบรมจะดาเนินการตามประกาศ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๒. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในสายงานสนับสนุน เช่น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนยกและหัวหน้าทนม หลักสูตร
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุนก่อนเลื่อนระดับชานาญการชานาญการพิเศษ หลักสูตรปฐมนิเทศ ้าราชการบรรจุใหม่
้าราชการรับโอน เป็นต้น การคัดเลือกผู้เ ้ารับการอบรม จะดาเนินการตามหลักเกณฑก เงื่อนไ และคุณสมบัติทน่กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร
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๘.๗ ผู้บังคับบัญชามนการมอบหมายงานตามภารกิจ
โดยจัดทาเป็นคาสั่งสานักประธานศาลปกครองสูงสุด
แยกบุคลากรในสังกัดกลุ่ม/ศูนยก เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการปฏิบัตติ ามภารกิจ (สปส.)
๘.๘ บุคลากรน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพนยงมา
เป็นหลักในการครองตนจนเป็นวิถนชนวิต โดยการจัดทา
และเผยแพร่ Infographic ผ่าน Internet ศาลปกครอง
Intranet กลุ่ม Line ITA สศป. และ The Star PR
ให้บุคลากรภายในองคกกรรับทราบ (สบย.)
๘.๙ กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชนกเพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกการเป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวม ได้แก่
การไถ่ชนวิตโค/กระบือ การบริจาคโลงศพ และ
กิจกรรมทาบุญตักบาตร (สบค.)
๘.๑๐ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร องสานักประชาสัมพันธก
ได้รับความรูค้ วามเ ้าใจ และเกิดการรับรูจ้ าก
แบบอย่าง องหน่วยงานทน่ ับเคลื่อนภารกิจด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต (สปช.)

ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามภารกิจโดยจัดทาเป็นคาสั่งสานักประธานศาลปกครองสูงสุด แยกบุคลากรในสังกัดกลุ่ม/ศูนยกเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามภารกิจ (สปส.)
จัดทา Infographic ในหัว ้อการน้อมนาพระบรมราโชวาทมาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าทน่ราชการ รวมทั้งเผยแพร่พระบรมราโชวาท
ดังกล่าวให้แก่บุคลากร โดยเผยแพร่ความรูผ้ ่าน Line กลุ่ม สบย. เพือ่ เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าทนต่ ่อไป (สบย.)

สบค. ดาเนินการดังนน้
1. กิจกรรมทาบุญถวายภัตตาหาร เครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆก ณ สบค. เมื่อวันทน่ 10 มกราคม 2563
2. กิจกรรมร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อโลงศพให้แก่มูลนิธฮิ ั่วเคนย้ วป่อเต็กเชน่ยงตึ๊ง โดยได้รับเงินบริจาคจานวน 2,265 บาท และมอบให้
มูลนิธิ เมื่อวันทน่ 23 มนนาคม 2563
3. กิจกรรมร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชนวิตโค/กระบือ โดยได้รับเงินบริจาคจานวน 1,400 บาท และมอบให้วัดพระศรนมหาธาตุวรวิหารเมื่อ
วันทน่ 9 กรกฎาคม 2563
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและเยน่ยมชมพิพิธภัณฑกและหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑกต้านโกง :
Anti Corruption Museum) ซึ่งเป็นแหล่งเรนยนรู้ด้านคุณธรรม เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแห่งแรก องประเทศไทย
ในวันพฤหัสบดนทน่ ๒๗ กุมภาพันธก ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เ ตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อให้
บุคลากร องสานักประชาสัมพันธกได้ศึกษาและเรนยนรูห้ น่วยงานต้นแบบในการสร้างและปลูกจิตสานึกในความซื่อสัตยกสุจริต
โดยมนผู้เ ้าร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง จานวน ๒ คน และบุคลากร องสานักประชาสัมพันธก
จานวน ๓๕ คน รวมทั้งสิ้นจานวน ๓๗ คน
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การปรับปรุงและเผยแพร่องคกความรู้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชน/ผู้รับบริการรับทราบเกน่ยวกับการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครอง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website
ศาลปกครอง Webpage องหน่วยงาน facebook Line กลุ่มสานักงานเสนยงตามสาย สื่อวนดิทัศนกเผยแพร่ผ่าน Smart TV ณ จุดให้บริการ ติดประกาศไว้ตามทนต่ ่างๆ
๙.๑ ปรับปรุงและเผยแพร่ ้อมูลในเว็บไซตก
1. ดาเนินการปรับปรุง ้อมูลการเผยแพร่องคกความรู้เกน่ยวกับคดนในรูป Day to Day โดยการลงระบบคดนให้เป็นปัจจุบันผ่านช่องทาง
ศาลปกครองให้มนความหลากหลาย และเป็นปัจจุบัน Webpage องสานักประธานศาลปกครองสูงสุด โดยเริม่ รายงานการปรับปรุง ้อมูลหลังจากประชุมคณะทางานฯ ITA องหน่วยงาน
อยู่เสมอ รวมถึงการเผยแพร่ ้อมูล/ประชาสัมพันธก ในเดือนมกราคม 2563 ดังนน้ เดือนมกราคม 2563 จานวน 147 คดน เดือนกุมภาพพันธก 2563 จานวน 156 คดน เดือนมนนาคม
ผ่านช่องทางต่างๆ ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
2563 งดเผยแพร่เนื่องจากบุคลากรปฏิบัติงานทน่บ้านแทนการเดินทางมาสานักงานเพื่อลดความเสน่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
ทราบ เช่น Webpage องหน่วยงาน Webmail
และเดือนเมษายน 2563 จานวน 130 คดน (สปส.)
Line องหน่วยงาน บอรกดประชาสัมพันธก Smart TV ๒. ดาเนินการปรับปรุง ้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือนโดยเสนอผู้อานวยการกลุม่ บริหารทั่วไป (สอก.)
ออกหน่วยงานเคลื่อนทน่ สถานนวิทยุ เสนยงตามสาย
๓. สศภ.ชม ดาเนินการดังนน้
ภายในหน่วยงาน และเ ้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
๓.1 ปรับปรุงเมนูหน้าเว็บไซดก องศาลปกครองเชนยงใหม่ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
ภายนอก (สศภ.)
๓.2 เผยแพร่คาวินิจฉัย กฎหมาย ผลงานคดนทน่สาคัญ และสถิติคดนผ่าน Facebook Fanpage จานวน 165 ครั้ง
๓.3 เผยแพร่ ่าวประชาสัมพันธกผ่านเว็บไซดกศาลปกครองเชนยงใหม่ และ Facebook Fanpage จานวน 15 ครั้ง
๔. สศภ. ก ดาเนินการดังนน้
๔.1 ปรับปรุงและเผยแพร่ ้อมูลความรู้ใน webpage องสานักงานศาลปกครอง อนแก่น
๔.2 เผยแพร่ ้อมูลความรู้ทาง Line กลุ่ม องสานักงานศาลปกครอง อนแก่น
๔.3 เผยแพร่ ้อมูลความรู้ทาง Line กลุ่มอบรมกฎหมายปกครอง
๔.4 เผยแพร่ความรู้ทางสถานนวิทยุกระจายเสนยงแห่งประเทศไทยจังหวัด อนแก่นเกน่ยวกับหน่วยงานและคดนปกครองผ่านการจัด
รายการวิทยุ
๕. สศภ.นม. ดาเนินการดังนน้
๕.1 จัดกิจกรรมเสนยงตามสายภายในหน่วยงาน โดยเผยแพร่ความรู้เกน่ยวกับ ITA ่าว/ ่าวประชาสัมพันธก ความรู้ทั่วไป กาหนดจัด
กิจกรรมสัปดาหกละ ๒ ครั้ง ได้แก่ ทุกวันจันทรกเวลา 08.15 - 08.45 น. และทุกวันศุกรกเวลา 14.30 – 15.00 น. เริ่มจัดกิจกรรม
เสนยงตามสายแล้วเมื่อวันทน่ 9 มนนาคม 2563
๕.2 ปรับปรุง ้อมูล องหน่วยงาน และเผยแพร่ ้อมูลผ่านเครือ ่ายอินทราเน็ตและเครือ ่ายอินเตอรกเน็ตในเว็บไซตกสานักงาน
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ศาลปกครองนครราชสนมาให้มนความทันสมัยและเป็นปัจจุบนั เป็นประจาทุกเดือน
๕.3 เผยแพร่ ้อมูลเกน่ยวกับ ITA ผ่านไลนก องสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา เฉลนย่ อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง
๕.4 เผยแพร่ ้อมูลเกน่ยวกับ ITA ผ่านบอรกดประชาสัมพันธกภายในสานักงานศาลปกครองบริเวณบอรกดชั้น ๑ ชั้น 2 และชั้น ๓
๖. สานักงานศาลปกครองพิษณุโลกได้ดาเนินการปรับปรุงและเผยแพร่ ้อมูลในเว็บไซตก สศภ.พล. ให้เป็นปัจจุบัน ดังนน้ (สศภ.พล)
๖.1 บุคคลภายนอก
- การเผยแพร่ ้อมูล ประชาสัมพันธก ผ่านทาง Facebook, บอรกดประชาสัมพันธก และ Smart TV และ กลุ่มไลนกหน่วยงานอื่น
- การออกหน่วยให้ความรูแ้ ก่หน่วยงานทางการศึกษาในเ ตอานาจ
องศาลปกครองพิษณุโลก จานวน 2 ครั้ง
- การออกหน่วยให้ความรูแ้ ก่ผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน จานวน 1 ครั้ง
- เผยแพร่ทางสถานนวิทยุกระจายเสนยงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกFm94.25 MHz เวลา 10.00-11.00 น. จานวน 7 ครั้ง
- เ ้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดพิษณุโลกประจาทุกเดือน ร่วมงาน
สังสรรคกวันนัก ่าวและเ ้าร่วมงานรัฐพิธนต่างๆ
๖.2 บุคลากรภายใน
การเผยแพร่ ้อมูล ประชาสัมพันธกให้บุคลากรอย่างสม่าเสมอ เช่น webmail Intranet บอรกดประชาสัมพันธก กลุ่ม Line และ
การประชุมฯ
๗. สศภ.พบ. ดาเนินการดังนน้
๗.1 แต่งตั้งคณะทางานจัดทาและเผยแพร่ ้อมูลผ่าน Webpage องสานักงานศาลปกครองเพชรบุรน ตามคาสั่งสานักงาน
ศาลปกครองเพชรบุรนทน่ 2/2563 ลงวันทน่ 2 มกราคม 2563
๗.2 ปรับปรุง ้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงปรับรูปแบบเว็บไซดกให้น่าสนใจให้สะดวกในการใช้งาน เช่น ้อมูลโครงสร้าง อง
หน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน อานาจหน้าทน่ ้อมูลการติดต่อ ่าวประชาสัมพันธก
๗.3 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบ Webpage การกาหนดประเภท ชนิดและรายละเอนยด ้อมูลทน่จะเผยแพร่ พร้อมทั้งนา ้อมูลทน่ผ่าน
การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและเผยแพร่บน Webpage
๗.4 จัดรายการวิทยุชื่อรายการ “สาระน่ารู้กับศาลปกครองเพชรบุรน” ผ่านสถานนวิทยุกระจายเสนยงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรน
คลื่นความถน่ FM 95.75 ทุกวันพฤหัสบดน ช่วงเวลา 13.30 น. - 14.00 น. ตั้งแต่ ม.ค - มน.ค. 63 โดยได้จัดรายการไปแล้ว จานวน
12 ครั้ง ต่อมาภายหลัง สวท.จังหวัดเพชรบุรนแจ้ง องดเวลาการจัดรายการฯ ตั้งแต่วันทน่ 24 มน.ค. 63 เป็นต้นไป
เนื่องจากกรมประชาสัมพันธกจะทาการถ่ายทอดสัญญาณสดเกนย่ วกับโรค Covid 19 ในเวลา 13.00 น. - 15.00 น. องทุกวัน
๘. เผยแพร่ผา่ นช่องทางการติดต่อสื่อสาร facebook Line Samrt TV พร้อมเครื่องฉายวนดิทัศนก จัดห้องพักรอสบายใจ สาหรับ
ผู้ใช้บริการภายนอก พร้อมทั้งมนการประชาสัมพันธก ้อมูล ่าวสารผ่านทาง facebook Line Webmail และติดบอรกดประชาสัมพันธก
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ให้บุคลากรภายในทราบเป็นประจา (สศภ.รย.)
๙. สานักงานศาลปกครองสง ลาประชาสัมพันธก ้อมูล ่าวสารให้กับคู่กรณนผ่านช่องทาง (สศภ.ส .)
๙.1 ทางไปรษณนยกลงทะเบนยน
๙.2 ทางระบบงานคดนปกครอง
๙.3 ทางโทรสาร ๐๗๔ ๓๓๔๙๔๕ - ๔๙
๙.4 การให้คาปรึกษาแนะนา ณ ศาลปกครองสง ลา/ทางโทรศัพทก
1๐. ปรับปรุง ้อมูล องหน่วยงาน และเผยแพร่ ้อมูลผ่านเครือ ่ายอินทราเน็ตและเครือ ่ายอินเตอรกเน็ตในเว็บไซตกสานักงานศาลปกครอง
ยะลาให้มนความทันสมัยและเป็นปัจจุบันเป็นประจาทุกเดือน (สศภ.ยล.)
๑๑. สศภ.อด. ดาเนินการดังนน้
๑๑.1 ดาเนินการปรับปรุงและเผยแพร่ ้อมูลในเว็บไซตกให้มคน วามหลากหลาย และเป็นปัจจุบันอยู่เป็นประจาทุกเดือน รวมถึง
เผยแพร่ ้อมูล/ประชาสัมพันธกผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Website ศาลปกครองอุดรธานน Webpage สานักงานศาลปกครองอุดรธานน
Facebook ศาลปกครองอุดรธานน และLine กลุ่มศาลปกครองอุดรธานน
๑๑.2 เ ้าร่วมกิจกรรมกับผูต้ รวจการแผ่นดิน ในโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งทน่ ๔๐” เมื่อวันพุธทน่ ๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ ้อมูล/ประชาสัมพันธกให้ความรู้ ความเ ้าใจเกนย่ วกับหน้าทน่และอานาจ อง
ศาลปกครอง ณ โรงแรมรอยัลนาคารา จังหวัดหนองคาย
1๒. ดาเนินการแจ้งสานักวิทยาการสารสนเทศปรับเพิ่มหัว ้อเมนูหน้าเว็บไซตกสานักงานศาลปกครองอุบลราชธานน แล้วนา ้อมูล
เผยแพร่ตามหัว ้อทน่กาหนด โดยมนการปรับปรุง ้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน (สศภ. อบ.)
1๓. สานักบังคับคดนปกครองได้ประชาสัมพันธกการป้องกันผลประโยชนกทับซ้อนอย่างต่อเนื่องโดยนาองคกความรู้ หรือบทความทน่เกน่ยว ้อง
เพิ่มเติมจากเดิมมาเผยแพร่ผ่านเว็บไซตกและกลุ่ม LINE องสานักบังคับคดนปกครอง (สบค.)
1๔. การเผยแพร่ผลการดาเนินงาน องศาลปกครอง และสานักงานศาลปกครองทั้งภายในและภายนอก ผานชองทางตางๆ ดังนน้ (สปช.)
ภายนอก
1. าวประชาสัมพันธ :http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08doc.html
2. ยอน าว เลาคดน : http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/08mp3.html
3. เฟชบุก๊ สานักงานศาลปกครอง
4. สถานนวิทยุ จานวน ๕ สถานนดังนน้
4.1 สถานนวิทยุ สวพ. ๙๑ รายการกฎหมายชายคาปญหาชาวบาน โดยศาลปกครองออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 15.15 - 15.45 น.
4.2 สถานนวิทยุศึกษา FM 92.0 MHz รายการหยิบมาเลาเอามาฝาก ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 09.20 - 10.00 น.
4.3 สถานนวิทยุเครือ ายสมาคมสื่อชอสะอาด จานวน ๔๒๑ สถานนทั่วประเทศรายการศาลปกครองพบประชาชน ออกอากาศ
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ทุกวันจันทรและวันอังคาร เวลา 19.30 - 20.00 น.
4.4 สถานนวิทยุกระจายเสนยงรัฐสภา FM ๘๗.๕ MHz รายการ ๓๐ นาทน คดนปกครองออกอากาศ ทุกวันอังคาร เวลา ๒๑.0๐ ๒1.3๐ น.
5. สถานนวิทยุกระจายเสนยงแหงประเทศไทย กรมประชาสมั พันธ FM 92.5 MHz ผานทางรายการ “ทช.หมอทาง” ออกอากาศ
ทุกวันอาทิตยทน่ ๒ และ ๔ องเดือน เวลา 10.45 - 11.00 น.
6. มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ (DLTV)
7. PODCAST
ภายใน
1. เอกสารประชาสัมพันธ : Act insight
๒. การจัดแสดงนิทรรศการ
๓. The Star PR
๔. บอรดประชาสัมพันธ
๕. Homepage Intranet
6. เสนยงตามสายภายในอาคารและผานระบบเครือ ายไปยังทน่ทาการชั่วคราว อาคาร CAT และอาคารเซ็นทรัลแจงวัฒนะ
๑๕. ้อมูลการให้บริการห้องสมุด /พิพิธภัณฑกและจดหมายเหตุศาลปกครองทน่เผยแพร่ผ่านเว็บไซตกศาลปกครองเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
นอกจากนน้ ได้จัดทาวนดิทัศนกเกน่ยวกับพิพิธภัณฑกศาลปกครองเผยแพร่ประชาสัมพันธกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook / Line เป็นต้น (สสม.)
๑๖. อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและปรับปรุง Webpage องวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครองให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งเมื่อดาเนินการเสร็จ
เรนยบร้อยแล้วจะได้นาองคกความรูต้ ่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนและผูร้ ับบริการทราบต่อไป (วยป.)
๙.๒ จัดทาและเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธกและ 1. จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธกการใชงานระบบแจงเบาะแสการทุจริต องบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
YouTube เกน่ยวกับแนวทางการแจ้งเบาะแสการ
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/corrupt/corrution_sheet.pdf
ทุจริตและการรักษา ้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 2. จัดทาคลิปแนะนาการแจ้งเบาะแสการทุจริต องบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบ (สกม.) https://www.youtube.com/watch?v=EInK45U0qgs
- บุคลากรภายใน รวมทั้งผู้เ า้ รับการอบรม
(สกม.)
หลักสูตรปฐมนิเทศ ้าราชการใหม่และ ้าราชการ
รับโอน และหลักสูตรพนักงานคดนปกครองระดับต่างๆ
- บุคคลภายนอก เช่น ผูเ้ ้ารับการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองและวิธนพิจารณาคดนปกครอง (ทน่ได้รับ
การรับรองจาก ก.ศป.)
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และผู้เ ้ารับการอบรม
ในหลักสูตร องวิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
๙.๓ เผยแพร่ ้อมูลสถิติเรื่องแจ้งเบาะแสการทุจริตฯ สกม. ดาเนินการจัดทา ้อมูลสถิติเรื่องแจ้งเบาะแสการทุจริต และดาเนินการเผยแพร่เรนยบร้อยแล้ว
(สกม.)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/corrupt/corrution_sheet.pdf
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกกร (สบย.)
- สานักบริหารยุทธศาสตรกเป็นหน่วยงานในการ ับเคลื่อนการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง ซึ่งได้กาหนดไว้ใน ้อตกลงการปฏิบตั ิงานระดับหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มิติทน่ ๔ การพัฒนาองคกกร ตัวชน้วัดทน่ ๙ ร้อยละความสาเร็จ องการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สบย. ดาเนินการดังนน้
1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกกร
1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลน่ยนเรนยนรู้ (TRUST Share & Learning) โดยการสัมภาษณก ผอ.สบก. และ ผอ.สอก. เกน่ยวกับ
ทัศนคติวิธนปฏิบัติงานการปฏิบตั ิตนทน่สอดคล้องกับ TRUST และเผยแพร่ผ่านเสนยงตามสายเมื่อวันทน่ 30 กรกฎาคม 2563
และวันทน่ 6 สิงหาคม 2563
1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธก ้อมูล ่าวสารเกน่ยวกับ TRUST ได้ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธก ่าวสารเกน่ยวกับการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และบทความเกน่ยวกับการป้องกันตนเอง และการดารงชนวิตประจาวันในสถานการณกการแพร่ระบาด
องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งเผยแพร่รายการ "919 ก้าวทัน COVID by อติโชค" ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น
เครือ ่าย Intranet องสานักงานศาลปกครอง รวม 20 ครั้ง และ Facebook กลุ่ม Trust รวม 105 ครั้ง
1.3 สารวจความคิดเห็นเกน่ยวกับพฤติกรรม องบุคลากรศาลปกครองทน่ปฏิบัติงานโดยยึดวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
1.4 จัดทา Infographic เผยแพร่ความรูผ้ ่าน Line กลุ่ม สบย. ประกอบด้วย หัว ้อการป้องกันผลประโยชนกทับซ้อน
หัว ้อคุณธรรมจริยธรรม หัว ้อการปฏิบัตหิ น้าทน่ องบุคลากรศาลปกครอง และหัว ้อการน้อมนาพระบรมราโชวาทมาใช้เป็นหลัก
ในการปฏิบัติหน้าทน่ราชการ
1.4 จัดกิจกรรมร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสร้างความรู้ ความเ ้าใจ เกน่ยวกับเรื่องประมวลจริยธรรม องเจ้าหน้าทน่สานักงาน
ศาลปกครอง ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน องสานักงานศาลปกครอง (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. การเสริมสร้างองคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยืน
2.1 เล าธิการสานักงานศาลปกครองเห็นชอบแผนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองคกกรแห่งความสุ
อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วน องกิจกรรมทน่ต้องใช้งบประมาณ เมื่อวันทน่ 24 ตุลาคม 2562 และแจ้งเวนยนให้
หน่วยงานทราบและดาเนินการในส่วนทน่เกน่ยว ้อง เมื่อวันทน่ 29 ตุลาคม 2562
๒.2 จัดทารายงานสรุปผลการประเมินสถานการณกความสุ องคกกรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นาเรนยนเล าธิการสานักงาน
ศาลปกครอง เมื่อวันทน่ 18 ตุลาคม 2562 กราบเรนยนประธานศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันทน่ 22 ตุลาคม 2562 และแจ้งเวนยนหน่วยงาน
ทราบและเผยแพร่ทางอินทราเน็ตเมื่อวันทน่ 25 ตุลาคม 2562
2.๓ จัดอบรมหลักสูตรนักสร้างสุ องคกกร องศาลปกครอง (นสอ.ศป.) รุ่นทน่ 1 ระหว่างวันทน่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 (ผู้เ ้าอบรม
38 คน) รุ่นทน่ 2 ระหว่างวันทน่ 13 - 15 พ.ย. 62 (ผู้เ ้าอบรม 42 คน) รุ่นทน่ 3 ระหว่างวันทน่ 8 - 10 ม.ค. 63 และรุ่นทน่ 4 ระหว่าง
วันทน่ 15 - 17 ม.ค. 63 (สบย.)
2.4 จัดประชุมคณะทางาน ับเคลือ่ นการเสริมสร้างองคกกรแห่งความสุ องศาลปกครอง ครั้งทน่ 4 - 1/2563 เมื่อวันทน่ 18 มนนาคม
2563 (สบย.)
สอก. ดาเนินการดังนน้
1. การเสริมสร้างคุณภาพชนวิตทน่ดน องบุคลากร ได้แก่
1.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธกเอกสาร สื่อการเรนยนรูเ้ กน่ยวกับการผ่อนคลายความเครนยดจากการทางาน จานวน 5 เรื่อง ได้แก่
- 10 วิธนปฏิบัตเิ พื่อช่วยคลายเครนยดในการทางาน
- 6 วิธนพิชิตเครนยดในทน่ทางาน
- 6 วิธนผ่อนคลายสลายเครนยดในออฟฟิศ
- การฝึกผ่อนคลายความเครนยด
- ความเครนยดทน่เกิดจากทน่ทางาน
รายละเอนยดตามหนังสือสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง ทน่ ศป 0003.1/ว 7 ลงวันทน่ 4 กุมภาพันธก 2563 เรื่อง การเสริมสร้าง
ศาลปกครองให้เป็นองคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง
1.2 จัดกิจกรรมออกกาลังกายโดยดาเนินกิจกรรมวันละ 5 - 10 นาทน ทุกวันทาการ
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๒. การเสริมสร้างผลการดาเนินงาน ององคกกร โดยการเผยแพร่ประมวลจรรยาบรรณ ้าราชการฝ่ายศาลปกครองแก่บุคลากร
ในหน่วยงานผ่านทาง Line จานวน 1 เรื่อง คือ ระเบนยบคณะกรรมการ ้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยประมวลจริยธรรม
องเจ้าหน้าทน่สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2555 รายละเอนยดตามหนังสือสานักอธิบดนศาลปกครองกลาง ทน่ ศป 0003.1/ว 66
ลงวันทน่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดทา ้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ในมิติทน่ 4 การพัฒนาองคกกร ตัวชน้วัดทน่ 9 ร้อยละ
ความสาเร็จ องการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. การเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานสู่สถานทน่ทางานสุ ภาวะ ได้แก่
3.1 จัดทามุมความรู้และสันทนาการ (Happy Zone) โดยการเผยแพร่บทความเสริมสร้างความรู้ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2) 8 วิธน “ทางานทน่บ้าน” ให้ “ได้งาน”
3) พัฒนาตนเอง สร้างโอกาส ด้วย “สสซ”
4) เป้าหมาย ไม่สาคัญเท่าการวางแผน
3.2 จัดห้องสาหรับพักผ่อนให้บุคลากรในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 นาฬิกา ทุกวันทางาน ตามโครงการ “ฝันกลางวัน”
สศภ.นม ดาเนินงานตาม ้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ประจางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มิติทน่ ๔ การพัฒนาองคกกร ตัวชน้วัดทน่ ๙
ความสาเร็จ องการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการดาเนินงาน ดังนน้
1. สารวจความคิดเห็นเกน่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครองและองคกกรแห่งความสุ ความสุ อย่างยั่งยืน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสานักงานฯ และนามาประมวลผล เพือ่ กาหนดกิจกรรมให้ตรงกับ
ความต้องการ องกลุ่มเป้าหมายมากทน่สุด
2. กาหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างฯ จานวน กิจกรรม โดยดาเนินการแล้วเสร็จ ๕ กิจกรรม ได้แก่
2.1 กิจกรรมสื่อสารสุ ภาพเพื่อให้ความรู้ต่างๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ผ่านระบบ VDO Conference
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุ ภาพกาย เมื่อ 21 พ.ย. 62 ร่วมกับส่วนกลาง มนบุคลากรในสังกัดเ ้าร่วม 92 คน
- จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุ ภาพจิต เมื่อ 13 ธ.ค. 62 ร่วมกับส่วนกลางมนบุคลากรในสังกัดเ ้าร่วม 92 คน
2.๒. กิจกรรมกนฬาสานสัมพันธกภายในองคกกร
- 11 - 25 ธ.ค. 62 จัดกนฬาสานสัมพันธกทน่ดภน ายในสานักงานฯ ผู้เ ้าร่วมกิจกรรม 100 คน
2.3. กิจกรรมจิตอาสาบาเพ็ญประโยชนกสาธารณะ
- 9 ม.ค. 63 จัดกิจกรรม “ปันรัก ให้น้อง” ณ ศูนยกการศึกษาพิเศษการศึกษา 11 และโรงเรนยนการศึกษาคนตาบอด
นครราชสนมามนตัวแทนบุคลากรเ ้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 8 คน
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- 13 ม.ค. 63 จัดกิจกรรมจิตอาสาอ่านหนังสือเสนยงให้น้องผู้พิการทางสายตา ณ สานักหอสมุดเบญญาลัย
โรงเรนยนการศึกษาคนตาบอดนครราชสนมา มนผู้เ ้าร่วมกิจกรรม 8 คน หนังสือทน่อ่านทั้งสิ้น 19 เรื่อง
2.4 กิจกรรมบริจาคโลหิต แล้วเสร็จ 3 ครั้ง
- 31 ต.ค. 62 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทน่ 5 จ.นครราชสนมา ผู้เ ้าร่วมกิจกรรม 9 คน
- 31 ม.ค. 63 ณ สภากาชาดไทย เทอรกมินอล ๒๑ จ.นครราชสนมา ผู้เ ้าร่วมกิจกรรม 13 คน
- ๑ พ.ค. ๖๓ ณ สภากาชาดไทย เทอรกมินอล ๒๑ จ.นครราชสนมา ผู้เ ้าร่วมกิจกรรม 10 คน
2.5 กิจกรรมจัดมุมส่งเสริมการเรนยนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
จัดมุมบริการประชาชน โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรกพร้อมบริการWi-Fi ฟรนจัดโต๊ะ 1 ชุด หนังสือ/นิตยสารสาหรับ
ประชาชนทน่มาติดต่อราชการ บริเวณ ชั้น 1 อาคารศาลปกครองนครราชสนมา
สศภ.นศ. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเ ้าใจเกน่ยวกับบทบาทหน้าทน่ องศาลปกครอง และวิธพน ิจารณาคดนปกครอง ดังนน้
- ดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช เช่น การบรรยายให้ความรู้ การเ ้าร่วมสังเกตการณก
ห้องพิจารณา ห้องไต่สวน ห้องไกล่เกลนย่ และการเยนย่ มชมห้องสมุดศาลปกครองนครศรนธรรมราช ในโอกาสต่างๆ
- กิจกรรมการจัดส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธกเพื่อสร้างความรูค้ วามเ ้าใจเกน่ยวกับศาลปกครองแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง ณะนน้อยู่ระหว่างการจัดส่งเอกสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
- ดาเนินการปรับปรุง ้อมูลในระบบ Intranet และ Website องหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อสร้างการรับรู้
ให้แก่บุคลากรภายในและผูร้ ับบริการให้สามารถเ ้าถึง ้อมูลได้งาน ไม่ยุ่งยาก- มอบหมายให้เจ้าหน้าทน่กลุ่มสนับสนุนงานคดน
และบังคับคดนปกครอง จัดเวรเพื่อสับเปลน่ยนหมุนเวนยนเป็น “เจ้าหน้าทน่พน่เลน้ยง” คอยให้บริการเพื่อประสานชน้แจงให้ ้อแนะนา ั้นตอน
ในการติดต่อราชการประเภทต่างๆ พร้อมทั้งต้อนรับและให้บริการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ อนกทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเ ้าใจ
ในบทบาททน่ดนต่อการให้บริการประชาชนให้แก่เจ้าหน้าทน่พน่เลน้ยง ทั้งนน้ ผู้ทน่ทาหน้าทน่เป็นเจ้าหน้าทน่พน่เลน้ยงจะสวมใส่ชุดสูทศาลปกครอง
และติดป้ายแสดงสัญลักษณกว่าเป็น “เจ้าหน้าทน่พน่เลน้ยง” เพื่อพบเห็นได้ง่ายต่อการ อรับบริการ โดยสื่อสารเป็นการภายในกับกลุ่ม
Line องหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในทราบในกิจกรรมดังกล่าว
- จัดให้มนการบริการประชาชนให้แล้วเสร็จในจุดเดนยว ได้แก่ การคัดถ่ายเอกสาร การรับชาระค่าธรรมเนนยมศาล การรับคืน
ค่าธรรมเนนยมศาล การรับคืนเงินกลาง โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าทน่ทกุ ฝ่ายทน่เกน่ยว ้องไปให้บริการ ณ จุดรับฟ้อง พร้อมทั้ง มอบหมาย
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ให้เจ้าหน้าทน่พน่เลนย้ งคอยอานวยความสะดวกในการติดต่อราชการประเภทต่างๆ ทั้งนน้ จะซักซ้อมความเ ้าใจให้กับเจ้าหน้าทน่พน่เลน้ยง
ใน ั้นตอนงาน องแต่ละงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ องผูร้ ับบริการให้มนความรวดเร็ว พร้อมทัง้ ให้เจ้าหน้าทน่พน่เลน้ยงชน้แจง
ให้ผู้ อรับการบริการได้รับทราบถึง ั้นตอนงาน เพื่อเป็น ้อมูลเบื้องต้นในการ อรับบริการงานประเภทต่างๆ และช่วยประสานติดตาม
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
- จัดให้มน “โต๊ะประชาชน” พร้อมเก้าอน้ กระดาษ เครื่องเ นยนและติดตั้งคอมพิวเตอรกไว้บริการประชาชน และดาเนินการ
ติดตั้งระบบทน่เชื่อมโยงไปยัง ั้นตอน กระบวนวิธนพิจารณาคดนปกครอง คาพิพากษาศาลปกครองในคดนทนน่ ่าสนใจ ฯลฯ โดยมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าทน่กลุม่ สนับสนุนงานคดนและบังคับคดนปกครอง เป็นผู้ประสานงานในกิจกรรมดังกล่าว เช่น การเปิดเครื่องคอมพิวเตอรกทุกเช้า
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผมู้ าติดต่อราชการ และเจ้าหน้าทน่กลุ่มบริหารทั่วไปในการจัดหาวัสดุสานักงานเพื่ออานวยความสะดวก
- ดาเนินการปรับปรุงสถานทน่ทั้งภายในและภายนอกอาคารศาลปกครองนครศรนธรรมราช เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณกทน่ดน
ดังนน้ (กิจกรรม “พักรอสบายใจ”)
- ปรับปรุงสถานทน่พักรอภายในอาคารศาลปกครองนครศรนธรรมราช พร้อมทั้งปรับปรุงมุมหนังสือประเภทต่างๆ อนกทั้งเปิด
โทรทัศนกบริการ โดยนาสื่อประชาสัมพันธกในรูปแบบต่างๆ ทน่สานักงานศาลปกครองผลิตเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธกเปิดให้แก่
ประชาชนผู้มา อรับบริการได้รับชม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรูค้ วามเ ้าใจในบทบาทหน้าทน่ องสานักงานศาลปกครองให้ประชาชน
ได้รับทราบอนกช่องทางหนึ่ง
- ปรับปรุงมุมบริการน้าดื่มทน่สะอาดและถูกสุ อนามัย โดยมนเครื่องทาน้าเย็น น้าร้อน และมนบริการเครื่องดื่มชา กาแฟ ฯลฯ
ไว้บริการประชาชนทน่มาติดต่อราชการ ทั้งนน้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสานักงานศาลปกครองนครศรนธรรมราช
- ปรับปรุงสถานทน่และสิ่งอานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยปรับปรุงทางลาดไว้บริการ จัดให้มรน ถวนลแชรก
พร้อมทั้งปรับปรุงห้องน้าให้สะดวกต่อการใช้งาน องแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- ปรับปรุงห้องละหมาดสาหรับประชาชนทน่นับถือศาสนาอิสลามเพื่อทาพิธนทางศาสนา โดยปิดป้ายประชาสัมพันธกในห้อง
ประชาชนเพื่อทราบ
- จัดให้มนยาสามัญประจาบ้านสาหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล กรณนมนเหตุฉุกเฉิน โดยปิดป้ายประชาสัมพันธกในห้องบริการประชาชนเพื่อทราบ
- ดาเนินการจัดกิจกรรม “สุ ภาวะ” เนื่องจากอาคารศาลปกครองนครศรนธรรมราชเป็นอาคารเช่า มนพื้นทน่ให้บริการจากัด
ดังนั้นจึงทาการปรับปรุงภูมิทัศนกพนื้ ทน่ด้านนอกอาคารเพื่อรองรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการเป็นหมูค่ ณะ โดยใช้สถานทน่ด้านหลัง
อาคารศาลปกครองนครศรนธรรมราช และได้ชน้แจงให้เจ้าหน้าทน่รักษาความปลอดภัยเพื่อทราบถึงแนวทางดังกล่าวอนกด้วย รวมถึงจัดหา
ทนใ่ ส่ร่มและนาไปวางไว้เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ จานวน ๒ จุด คือ บริเวณทางเ ้าอาคารศาลปกครองนครศรนธรรมราช
และจัดทาป้ายกากับเพื่อเจ้าหน้าทนแ่ ละผูม้ ารับบริการได้ทราบ
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สศภ.พล. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนน้
1. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชนวิตทน่ดน องบุคลากร (People Focus)
กิจกรรมหลักทน่ 1 สื่อสารสุ ภาพเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
- กิจกรรมประเมินสถานการณกความสุ องบุคลากรในองคกกร/ กิจกรรมสื่อสารแผนการดาเนินโครงการ
- กิจกรรมส่งเสริมการเรนยนรู้ด้วยตนเองตามหลัก Happy Money ผ่านทางหนังสือแจ้งเวนยน องคกความรู้ตา่ งๆ ทาง webmail
Intranet Line
กิจกรรมหลักทน่ 2 ออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรม Walking Day ทุกวันพุธ เริ่มดาเนินการเดือนกุมภาพันธก - มิถุนายน 2563 รวม 15 ครั้ง
กิจกรรมหลักทน่ 3 ความสุ องคกกร/สังคม (Happy Society)
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
2. ด้านการเสริมสร้างผลการดาเนินงาน ององคกกร (Performance Focus)
กิจกรรมหลักทน่ 4 เสริมสร้างผลการดาเนินงาน ององคกกร
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ Website intranet และ Facebook เช่น เผยแพร่กิจกรรม โครงการ แผนการใช้จ่ายฯ
่าวสาร และปรับปรุง ้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด้านการเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานสู่สถานทน่ทางานสุ ภาวะ (Healthy Workplace)
กิจกรรมหลักทน่ 5 เสริมสร้างบรรยากาศในการทางานสู่สถานทน่ทางานสุ ภาวะ
- กิจกรรมตรวจสุ ภาพประจาปี
- กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพนยง
- กิจกรรมปรับปรุงสถานทน่มนผู้มาใช้บริการ จัดทาป้ายเตือนการใช้ห้องน้า จัดมุมพักผ่อนภายนอกอาคาร
สศภ.พบ. ดาเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกกร ดังนี้
1. ได้มนการสื่อสารแผนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยื่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้บุคลากร สศภ.พบ. ทราบในการประชุมสานักงานฯ เมื่อวันทน่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1
ชั้น 2 อาคารศาลปกครองเพชรบุรน
2. กิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกวันพุธ สัปดาหกละ 1 ครั้ง เวลา 15.30 น. โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ ก.พ. - มน.ค. 63 รวมจานวน 8 ครั้ง
3. กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สานักงานศาลปกครองเพชรบุรนร่วมกับร่วมกับโรงเรนยนบ้านห้วยไทรงาม ตาบลหนองพลับ
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคนรน ันธก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันทน่ 10 ม.ค. 63
4. การนาคิวอารกโค้ตมาใช้ในการจัดทาเอกสารสาหรับผูม้ าศึกษาดูงาน เพื่อให้มนความทันสมัยมากยิง่ ึ้น และประหยัดงบประมาณ
ในการผลิตเอกสารครั้งละมากๆ
5. การเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานสู่สถานทน่ทางานสุ ภาวะ โดยการนาต้นไม้มาปลูกและประดับภายในอาคาร
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สรุป ดาเนินกิจกรรมไปแล้ว จานวน 5 กิจกรรม จากกิจกรรมทน่กาหนดไว้ทั้งหมด 5 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
สศภ.อด. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกกร ดังนน้
1. ดาเนินกิจกรรมเกน่ยวกับการให้ความสาคัญกับบุคลากรภายใน (People Focus) โดยนาแนวคิด Happy ๘ องสานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุ ภาพ (สสส.)
2. การให้ความสาคัญกับผลการดาเนินงาน ององคกกร (Performance Focus)
3. การให้ความสาคัญกับสถานทน่และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัตงิ าน (Place Focus) โดยการให้ความสาคัญกับสถานทน่และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะนาไปสู่สถานทน่ทางานทน่มนสุ ภาวะทน่ดน น่าอยู่ น่าทางาน (Healthy Workplace) จานวน ๖ กิจกรรม คือ
กิจกรรมหลักทน่ ๑ สื่อสารสุ ภาพเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
- ดาเนินกิจกรรม Happy Body : สุ กายด้วยผัก ผลไม้ และน้าเพือ่ สุ ภาพ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - เดือนมนนาคม
๒๕๖๓ โดยการรณรงคกให้บุคลากรเห็นประโยชนกจากการทานผัก ผลไม้ และน้าเพื่อสุ ภาพ (ลดกาแฟ / น้าหวาน) และสื่อสารสุ ภาพ
เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลสุ ภาพทนด่ น ห่างไกลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ลดหวาน มัน เค็ม
- ดาเนินกิจกรรม Happy Money : สุ เงินด้วยการออม โดยการส่งเสริมการเรนยนรู้เกน่ยวกับบัญชนครัวเรือน เพื่อเป็นผู้ใช้
ออมเงินเป็น มนเงินเก็บเป็นหนน้อย่างมนเหตุผล ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ - เดือนมนนาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมหลักทน่ ๒ ออกกาลังกายในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
- ดาเนินกิจกรรมออกกาลังกายทน่โต๊ะทางาน โดยการนาวนดโน อการออกกาลังกายไว้ในเครื่องคอมพิวเตอรก องบุคลากรเพื่อให้
สามารถออกกาลังกายยึดเหยนยดเพื่อลดความเสน่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม
กิจกรรมหลักทน่ 3 เสริมสร้างบรรยากาศในการทางานสูส่ ถานทน่ทางานสุ ภาวะ
- ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศนกห้องทน่ให้บริการประชาชนและบุคลากรภายในสานักงานศาลปกครองอุดรธานน เช่น ห้องสมุด และ
เคานกเตอรกบริการ สร้างบรรยากาศทน่ทางานให้มนสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมนสุ ภาวะทนด่ นและสร้างแรงบันดาลใจในการทางาน
- ดาเนินกิจกรรม Happy Relax โดยการจัดทามุมความรู้และสันทนาการ (Happy Zone) ในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ ่าวสาร
ความรู้ และเป็นมุมผ่อนคลาย (Relax Zone)
สวส. ดาเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองคกกร ดังนน้
การเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองคกกรแห่งความสุ อย่างยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลักทน่ ๑ สื่อสารสุ ภาพเพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยเผยแพร่สื่อการเรนยนรู้ในหัว ้อเรื่อง
“อยากพักต้องออกแรง” และ“สมาธิฝึกจิตสงบใจคลายอ่อนล้า SKT”
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กิจกรรมหลักทน่ 2 ความสุ องคกกร/สังคม (Happy Society) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อบาเพ็ญสาธารณประโยชนก ฯลฯ ธ.ค. ๖๒
“ห่วงรัก ห่วงใยทาง ปณ.” สานักวิทยาการสารสนเทศร่วมมือสะสมห่วงจากกระป๋องเครื่องดืม่ เพื่อนาไปทา าเทนยม
กิจกรรมหลักทน่ 3 เสริมสร้างผลการดาเนินงาน ององคกกร ถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการพัฒนาด้านเทคโนโลยน
สารสนเทศ ๒๓ ม.ค. ๖๓ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณกทน่ไปศึกษาดูงานระบบศาลอิเล็กทรอนิกสก (e - Court) และศาลอัจฉริยะ
(Smart Court) ณ สาธารณรัฐประชาชนจนน วิทยากร : นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ นักวิชาการคอมพิวเตอรกเชน่ยวชาญ
สกม. ดาเนินการสร้างการรับรู้ ITA ให้กับบุคลากร สกม. ในรูปแบบกิจกรรม “สภากาแฟ” เมื่อวันทน่ 14 มกราคม 2563 (สกม.)
สปช. ดาเนินการดังนน้ (สปช.)
1. จัดทา Infographic ความรูเกน่ยวกับการดูแลรักษาสุ ภาพ ผานทางไลน สปช. เปนประจาทุกสัปดาหก สัปดาหกละละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมออกกาลังแกวงแ น "ลดพุง ลดโรค" โดยดาเนินกิจกรรมเปนประจาทุกวันจันทรพุธ และศุกร ในชวงเวลา 15.00 15.30 น.
3. กิจกรรมลดน้าหนัก "ลดไดให 1000" ณะนน้อยูระหวางการการแ ง ันลดน้าหนักจะมนการนัดชั่งน้าหนักเพื่อตัดสินผู้แ ่ง ัน
ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในวันศุกรทน่ 29 พฤษภาคม 2563
4. ทาบุญวันเกิดในโอกาสตาง ๆ (ออนไลน) เชน บุคลากรในสานักฯ รวมทาบุญชวยเหลือการดับไฟปาทน่จังหวัดเชนยงใหมกองทุน
ลมหายใจเชนยงใหม เมื่อวันทน่ 6 เมษายน ๒๕๖๓
5. การนาระบบเทคโนโลยนสารสนเทศ เทคโนโลยนดจิ ิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน การจัดทา อความประชาสัมพันธก
อมูลผานไลน สปช.
6. จัดทามุมความรูและสันทนาการ (Happy Zone) ในหนวยงานเพื่อเผยแพร าวสารความรู และเปนมุมผอนคลาย (Relax
Zone) โดยมนมมุ ใหความรูดานหนาหองผูอานวยการกลุมบริหารทั่วไป
7. ปรับภูมิทัศนกเปนพื้นทน่สนเ นยว โดยเนนพืชทน่ชวยลดมลพิษ กรองอากาศประดับตกแตงในหองปฏิบัติงาน เชน หมากเหลืองกวัก
มรกต ยางอินเดนย ฯลฯ
๑๑.

โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง (สศภ.)
- คณะทางาน ับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครองในภูมิภาค เป็นหน่วยงานดาเนินการ รายละเอนยดการดาเนินงานเป็นไปตามทน่
สานักงานศาลปกครองในภูมิภาคแต่ละแห่งกาหนด
๑. จัดทาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชนยงใหม่ เพื่อ อเ ้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านศาลปกครอง โดยกาหนดจัดกิจกรรม
ในวาระการประชุมกานัน ผู้ใหญ่บา้ น (สศภ.ชม.)
หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณกการแพร่ระบาด องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปัจจุบันปรับแผนการดาเนินกิจกรรมตาม ้อสังเกต
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องรองเล าธิการฯ โดยใช้ IT เ ้ามามนบทบาทในการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวในช่วงสถานการณกการแพร่ระบาด องโรคติดต่อฯ
๒. จัดกิจกรรมเปิดบ้านศาลปกครองเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเ ้าใจเกน่ยวกับการทางาน องสานักงานศาลปกครอง พร้อมทั้ง
แลกเปลนย่ นความคิดเห็นและ ้อเสนอแนะจากประชาชนผูร้ ับบริการในวันจันทรกทน่ 16 มนนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร
ศาลปกครอง อนแก่น โดยมนผเู้ ้าร่วม จานวน 28 คน (สศภ. ก.)
๓. เนื่องจากสถานการณกการแพร่กระจายโรคติดต่อฯ ยังอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย ได้มนการจัดการประชุมคณะทางาน ับเคลื่อนการ
ประเมินคุณธรรมฯ องสานักงานศาลปกครองนครราชสนมา เมื่อวันทน่ 2 มนนาคม 2563 เพื่อพิจารณาแนวทาง
การดาเนินกิจกรรม ้างต้น โดยกาหนดเป็นการดาเนินกิจกรรมภายนอกสานักงานแทน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรนยน นักศึกษา และ
คณะอาจารยกจากสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดนครราชสนมา แล้วเสร็จตามแผน จานวน 2 แห่ง ดังนน้ (สศภ.นม.)
๑) ครั้งทน่ 1 วันทน่ 14 กุมภาพันธก 2563 จัดกิจกรรมศาลปกครองสัญจร
ณ มหาวิทยาลัยวงษกชวลิตกุล จังหวัดนครราชสนมา มนผู้เ ้าร่วมเป็นนักศึกษาและคณะอาจารยก สา านิติศาสตรก จานวน 40 คน
๒) ครั้งทน่ 1 วันทน่ 27 กุมภาพันธก 2563 จัดกิจกรรม ณ โรงเรนยนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสนมา มนผเู้ ้าร่วมเป็น
นักเรนยนมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะอาจารยก จานวนทั้งสิ้น 150 คน
๔. โครงการเปิดบ้านศาลปกครอง (สศภ.พบ.)
๔.1 จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้/การพบปะพูดคุย/แลกเปลน่ยนความคิดเห็น/สื่อสาร ประชาสัมพันธกเกน่ยวกับศาลปกครอง
และการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครองเพชรบุรน ภายใต้หัว ้อในตัวชน้วัดทน่ 7 และตัวชน้วัดทน่ 8
๔.2 นากลุ่มเป้าหมายเยนย่ มชมการดาเนินงานภายใต้ตัวชน้วัด ทน่ 7 และตัวชน้วัดทน่ 8 จานวน 50 คน ประกอบด้วย
- ผู้นาท้องถิ่นในพื้นทน่ใกล้เคนยงศาลปกครองเพชรบุรน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน กานัน ผู้นาชุมชน
- คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผูม้ าติดต่อ ผู้มาปรึกษาคดน
- นักเรนยน นักศึกษาในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
- ผู้อานวยการสานักงานเ ตพื้นทน่การศึกษาระดับประถม/มัธยม หรือ อธิการบดนในสถาบัน อุดมศึกษา หรือผู้อานวยการโรงเรนยน
๔.3 คณะทางานฯ ได้มนการประชุมเพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณก
การแพร่ระบาด องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.4 จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธกให้ความรู้โดยใช้วิทยุกระจายเสนยงเป็นสื่อกลาง เพื่อสร้างความรู้ความเ ้าใจในเรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ทางสถานนวิทยุ ระบบ เอ.เอ็ม ความถน่ 1026 กิโลเฮิรตซก และระบบ เอฟ.เอ็ม ความถน่ 94.25
เมกกะเฮิรตซก
5. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเ ้าใจเกน่ยวกับศาลปกครองในพื้นทน่เ ตอานาจศาลปกครองภูเก็ต โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ความเ ้าใจเกน่ยวกับศาลปกครองแก่นักเรนยนมัธยมปลายในพื้นทน่เ ตอานาจศาลปกครองภูเก็ต จานวน ๙ ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย
เป็นจานวนทั้งสิ้น ๑,๑๓๐ คน ดังนน้ (สศภ.ภก.)
๕๘

ลาดับ

ผลการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

- จังหวัดภูเก็ต จานวน ๒ ครั้ง
- จังหวัดกระบน่ จานวน ๕ ครัง้
- จังหวัดพังงา จานวน ๒ ครั้ง
6. สศภ.ยล. ดาเนินการดังนน้
6.1 ประชาสัมพันธกเกน่ยวกับกระบวนพิจารณาคดน องศาลปกครองให้แก่ผู้นาทางศาสนาจานวน ๓๒ คน โดยเปิดห้องพิจารณาและ
ห้องไต่สวนให้เ ้าเยน่ยมชมและให้ความรู้เกน่ยวกับการดาเนินกระบวนการพิจารณาในห้องดังกล่าว
6.2 เชิญผู้ประกอบการคูค่ ้า ผู้รับจ้าง เ ้าร่วมแลกเปลนย่ นความคิดเห็นเกนย่ วกับการดาเนินงาน องศาลปกครองและสานักงาน
ศาลปกครองในภูมภิ าคในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบนยบ เพื่อพัฒนาให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ประจาเดือน
มนนาคม จานวนผู้ประกอบการจานวน ๑๑ ราย และเดือนเมษายน ๒๕๖๓ มนจานวน ๓ ราย เนื่องจากสถานการณกการแพร่กระจาย
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัย
7. ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางาน ับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน องสานักงานศาลปกครองอุดรธานน
และกาหนดจัดโครงการเปิดบ้านศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันทน่ ๒๖ มนนาคม ๒๕๖๓ (สศภ.อด.)
8. ให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะนิตศิ าสตรก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานนเมื่อวันอังคารทน่ ๑๐ มนนาคม ๒๕๖๓ (สศภ.อบ.)

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

๕๙

