สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน
งาน/โครงการ
๑ การปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๒) กาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๓) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี
๔) เผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ
๒ การประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบของสานักงานศาลปกครอง
๑) จัดทาคาประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบของสานักงานศาลปกครอง ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองลงนาม
๒) เผยแพร่คาประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ศาลปกครอง

ผลการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
สบส.

หมายเหตุ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สบย.
สตป.

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สานักบริหารทรัพย์สินได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีการวิเคราะห์ปญ
ั หาอุปสรรคหรือ
ข้อจากัด และแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
โดยดาเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สานักบริหารยุทธศาสตร์จัดทาคาประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบของสานักงานศาลปกครองฉบับภาษาไทย
และสานักการต่างประเทศจัดทาฉบับภาษาอังกฤษ โดยเลขาธิการสานักงาน
ศาลปกครองได้ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบของสานักงานศาลปกครอง ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาส
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องสัมมนา ชั้น ๑๑ อาคารศาลปกครอง และสานักวิทยาการสารสนเทศ
ได้เผยแพร่คาประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ศาลปกครอง

งาน/โครงการ
๓ การจัดการเรื่องร้องเรียนของสานักงานศาลปกครอง
๑) การกาหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการจัดการ
เรื่องร้องเรียนของสานักงานศาลปกครอง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและ/หรือระบบ “แจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง” ทางเว็บไซต์
ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
๑.๒ กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน
๑.๓ การดาเนินงานในการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน

ผลการดาเนินงาน
สานักกฎหมายร่วมกับสานักวิทยาการสารสนเทศจัดทาช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนและ/หรือระบบ “แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของบุคลากร
สานักงานศาลปกครอง” ทางเว็บไซต์ศาลปกครอง (www.admincourt.go.th)
เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
สกม.
สบก.
สวส.

หมายเหตุ
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สานักวิทยาการสารสนเทศเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนของสานักงาน
ศาลปกครองให้ผรู้ ับบริการและบุคลากรทราบ ทางเว็บไซต์ศาลปกครอง
(www.admincourt.go.th)
๒) ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนของสานักงาน
สานักกฎหมายได้เผยแพร่ “ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส
ศาลปกครองให้ผรู้ ับบริการและบุคลากรทราบ
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นาไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงาน
ศาลปกครอง” ในเอกสาร “มาตรการปูองกันและแนวทางการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน” ผ่านระบบอินทราเน็ตสานักงานศาลปกครอง
๓) รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน
สานักบริหารกลางรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน โดยสรุปผล
(๑) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน คู่กรณี
ความเดือนร้อนของประชาชนคู่กรณี
และของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝุายศาลปกครอง พนักงานราชการ
(๒) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา ศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง
ความเดือดร้อนของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝุายศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง
๑. ประเภทเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ
ฝุายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงาน
ศาลปกครอง จานวน - เรื่อง
๒. ประเภทเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน คู่กรณี จานวน ๑๙๐ เรื่อง
มีรายละเอียด ดังนี้
๑) ประเภทเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ดังนี้
๑.๑) เรื่องคดีปกครอง
จานวน ๑๘๗ เรื่อง
๑.๒) เรื่องบุคลากร สศป. (สศก.)
จานวน ๑ เรื่อง
๑.๓) เรื่องอื่นๆ (สศภ.สข. และ สบม.)
จานวน ๒ เรื่อง
๒

งาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
๒) ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ดังนี้
๒.๑) ทางไปรษณีย์
จานวน ๑๘๓ เรื่อง
๒.๒) ร้องเรียนด้วยตนเอง
จานวน ๗ เรื่อง
๓) ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ของแต่ละ
หน่วยงาน จานวนทั้งสิ้น ๑๙๐ เรือ่ ง สรุปได้ดังนี้
๓.๑) อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน จานวน ๖๓ เรื่อง
๓.๒) ยุติเรื่อง จานวนทั้งสิ้น ๒๗ เรื่อง ดังนี้
- ยุติเรื่อง (ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เช่น บัตรสนเท่ห์
ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ ไม่มีสาระสาคัญ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เป็นต้น) จานวน ๑๒ เรื่อง
- ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้อง (ดาเนินการแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้อง
ทราบแล้ว) จานวน ๑๕ เรื่อง
๓.๓) ส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดาเนินงาน จานวน ๑๐๐ เรื่อง
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ประเภทเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการ
ฝุายศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงาน
ศาลปกครอง จานวน ๑ เรื่อง
๒. ประเภทเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของประชาชน คู่กรณี จานวน ๒๘๖ เรื่อง
มีรายละเอียด ดังนี้
๑) ประเภทเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ดังนี้
๑.๑) เรื่องคดีปกครอง
จานวน ๒๖๙ เรื่อง
๑.๒) เรื่องอื่นๆ (ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
จานวน ๑๗ เรื่อง
เกี่ยวข้องกับ สศป./มีลักษณะเป็นคาฟูอง/
ร้องทุกข์เรื่องที่ไม่อยู่ในเขตอานาจศาลปกครอง
และร้องทุกข์ผ่านระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ สปน.)
๒) ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ดังนี้
๒.๑) ทางไปรษณีย์
จานวน ๒๖๖ เรื่อง
๒.๒) ด้วยตนเอง
จานวน ๑๘ เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๓

งาน/โครงการ

๔ การดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

๕ โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง
๑) กิจกรรมเกีย่ วกับการรณรงค์และเสริมสร้างพฤติกรรมที่มี
ความสาคัญในการเป็นบุคลากรศาลปกครอง ตามแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)
ได้แก่
(๑) การประพฤติปฏิบัตติ ามระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของเจ้าหน้าทีส่ านักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) การรักษาความลับในข้อมูลลับหรือข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ถึง
เวลาเปิดเผย
(๓) การตรงต่อเวลา ไม่เบียดบังเวลาราชการ
(๔) การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

ผลการดาเนินงาน
๒.๓) ทางเว็บไซต์ศาลปกครอง
จานวน ๑ เรื่อง
๒.๒) ช่องทางอื่นๆ (ผ่านระบบฯ ของ สปน.) จานวน ๑ เรื่อง
๓) ผลการดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนฯ ของแต่ละ
หน่วยงาน จานวนทั้งสิ้น ๒๘๖ เรือ่ ง สรุปได้ดังนี้
๓.๑) อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงาน จานวน ๕๔ เรื่อง
๓.๒) ยุติเรื่อง จานวนทั้งสิ้น ๑๓๐ เรื่อง ดังนี้
- ยุติเรื่อง (ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เช่น บัตรสนเท่ห์
ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ ไม่มีสาระสาคัญ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ เป็นต้น) จานวน ๑๐๓ เรื่อง
- ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้อง (ดาเนินการแจ้งผลความคืบหน้าให้ผู้ร้อง
ทราบแล้ว) จานวน ๒๗ เรื่อง
๓.๓) ส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดาเนินงาน จานวน ๑๐๒ เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สานักกฎหมายจัดทา “นโยบายและมาตรการในการปูองกันการให้
และรับสินบนของเจ้าหน้าทีส่ านักงานศาลปกครอง” และเผยแพร่ผา่ นระบบ
อินทราเน็ตสานักงานศาลปกครอง เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

สกม.

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สบย. และ
ทุกหน่วยงาน

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๑) กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรณรงค์และเสริมสร้างพฤติกรรมที่มีความสาคัญ
ในการเป็นบุคลากรศาลปกครอง ตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ได้แก่
(๑) การประพฤติปฏิบัตติ ามระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕
(๒) การรักษาความลับในข้อมูลลับหรือข้อมูลข่าวสารที่ยังไม่ถึงเวลาเปิดเผย
(๓) การตรงต่อเวลา ไม่เบียดบังเวลาราชการ
(๔) การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

๔

งาน/โครงการ
(๕) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
ที่สอดคล้องกับค่านิยมโปร่งใส (Transparency) และถูกต้อง
(Righteousness) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

ผลการดาเนินงาน
(๕) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ที่สอดคล้อง
กับค่านิยมโปร่งใส (Transparency) และถูกต้อง (Righteousness) อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับ
การประพฤติปฏิบัตติ น โดยดาเนินกิจกรรม ดังนี้
- การแจ้งเวียนผ่านช่องทางต่างๆ การจัดทาแบบทดสอบ
- การเผยแพร่ผา่ นช่องทาง Intranet ของหน่วยงาน/webmail ของบุคลากร
- รณรงค์เน้นย้า และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ศาลปกครองในที่ประชุมเจ้าหน้าทีป่ ระจาเดือน
- ประชาสัมพันธ์ผ่าน Line กลุ่มของหน่วยงาน
- การจัดทาแผ่นพับเพื่อแจกจ่ายในการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฯ
- จัดทาบอร์ดปิดระเบียบ/ประกาศต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่าง ๆ ให้บุคลากรทราบ
- นาเอกสารปิดประกาศให้บุคลากรทราบในบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
- ประกาศแจ้งเวียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้บุคลากรในสังกัดทราบ
- อัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม และติดปูายประชาสัมพันธ์
ตามจุดต่างๆ ภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๒) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ตามความ ๒) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ตามความเหมาะสม
เหมาะสม ความจาเป็น สภาพแวดล้อม และข้อเท็จจริงของหน่วยงาน ความจาเป็น สภาพแวดล้อม และข้อเท็จจริงของหน่วยงาน ได้แก่
- “ปลูกฝังคนดี มีวินัย” ดาเนินการโดยมอบหมายให้แต่ละกลุม่ /ศูนย์
คัดเลือกบุคลากรทีม่ ีคุณสมบัติให้เป็นคนดี มีวินัย ๔ ประการ ตามระเบียบ
คณะกรรมการข้าราชการฝุายศาลปกครอง ว่าด้วยจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
สานักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕
- ดาเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศาลปกครอง ในรูปแบบการแข่งขันกีฬาสี
และการจัดกิจกรรมสันทนาการเนือ่ งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕

งาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
- การบาเพ็ญประโยชน์ Happy Society เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ วัดแจ่มสุวรรณ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๖๒ คน
- การมอบหนังสือให้ผู้ขาดแคลน Happy heart เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องสมุดเรือนจากลางพิษณุโลกและห้องสมุดทัณฑสถานหญิง
พิษณุโลก มีบคุ ลากรบริจาคหนังสือและสมทบทุนซื้อหนังสือเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๘๔ คน
- จัดพิธีบาเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี ในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๖๐ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ อาคารศาลปกครองเพชรบุรี
- คณะตุลาการศาลปกครองเพชรบุรี และเจ้าหน้าทีส่ านักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี ร่วมบริจาค และร่วมให้กาลังใจกับคณะวิ่งของโครงการก้าวคนละก้าว
วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ ณ บริเวณหน้าศาลปกครองเพชรบุรี
- ศาลปกครองเพชรบุรี จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมแจกสิ่งของ
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) ตาบลท่าคอย อาเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จานวน ๑๕๑ คน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๑
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ๒๕๖๑ และจัดการแข่งขันกีฬาสี และ
รับประทานอาหารร่วมกันในภาคกลางคืน ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอา อาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีมและเชื่อมความสามัคคี
- จัดกิจกรรม Happy Hour ในช่วง ๑๔.๔๕ น. – ๑๕.๐๐ น. ของทุกวัน
ทางาน ให้เป็นช่วงเวลาพัก เพื่อให้บุคลากรของสานักบังคับคดีปกครองได้มี
โอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ
- การสร้างสุขนิสัยที่ดมี ีวินัย โดยเริ่มต้นที่การเก็บเก้าอี้นั่งให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และจัดระเบียบโต๊ะทางานทุกวันก่อนออกจากที่ทางาน
- กิจกรรมดูแลสุขภาพกาย และจิตใจ ดูแลสุขภาพกายออกกาลังกาย
มีที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตเข้ามาให้คาปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๖

งาน/โครงการ
๖ การดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
๑) การดาเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของ
สานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๑) การให้ความรูเ้ กี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย ๑ ครั้ง
(๒) วิเคราะห์การประพฤติปฏิบตั ติ นที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานในประเด็น ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องเวลา
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ
หรือ ๓. อื่นๆ
(๓) จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/มาตรการแก้ไขเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานเสนอผู้อานวยการสานักงานศาล/
สานัก/วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่แนวทางดังกล่าวผ่าน
อินทราเน็ต ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
(๔) ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงาน/มาตรการแก้ไข
เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
(๕) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนภายในหน่วยงานเสนอผู้อานวยการสานักงานศาล/สานัก/
วิทยาลัย และเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาเนินงานดังกล่าว
ผ่าน Webpage ของหน่วยงาน บนเครือข่ายอินทราเน็ต
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ผลการดาเนินงาน
สานักบริหารยุทธศาสตร์ได้รวบรวมผลการดาเนินงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ ในสานักงานศาลปกครอง
รายงานต่อเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ประกอบด้วย
๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน
(๑) การศึกษาจากคูม่ ือผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงาน
ศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเอกสารเผยแพร่
ของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนามาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
(๒) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยการทาหนังสือแจ้งเวียน
และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เชิญวิทยากรมาบรรยาย/ การประชุม
ของหน่วยงานและการประชุมโอกาสต่างๆ/ การจัดเสวนา บอกเล่า พูดคุย
แลกเปลีย่ น/ ทาแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ/ จัดบอร์ดนิทรรศการ/
ติดปูายประชาสัมพันธ์/ เสียงตามสาย/ webmail รายบุคคล/ webpage
ของหน่วยงานบนเครือข่ายอินทราเน็ต/ Application Line
๒) การวิเคราะห์การประพฤติปฏิบัติตนที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
(๑) ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องเวลา ได้แก่ การเบียดบังเวลาราชการ
ไปปฏิบตั ิภารกิจอื่น เช่น การตั้งใจปฏิบัติงานไม่ครบ ๘ ชั่วโมง การสแกน
ลายนิ้วมือ การออกนอกสถานที่ การลาโดยไม่มเี หตุจาเป็น
(๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และของใช้
ในราชการ ได้แก่ การนาวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือนากลับไปใช้
ที่บ้าน การทางานส่วนตัวในวันหยุดโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ
การเบิกใช้วัสดุเกินความจาเป็น การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร/โทรศัพท์/โทรสาร
ในเรื่องส่วนตัวแต่บันทึกว่าใช้ในงานราชการ การใช้รถยนต์ราชการ/
ขอติดรถราชการไปธุระส่วนตัว การนาเครื่องใช้ไฟฟูาส่วนตัวมาใช้ที่ทางาน
เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
สบย. และ
ทุกหน่วยงาน
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ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๗

งาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
๓) การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/มาตรการแก้ไขเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เสนอผู้อานวยการสานักงาน/สานัก/
วิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่แนวทางดังกล่าวผ่าน webpage
ของหน่วยงาน บนเครือข่ายอินทราเน็ต เช่น
(๑) แนวทางหรือมาตรการในการปูองกัน/แก้ไขผลประโยชน์
ทับซ้อนเรื่องเวลา เช่น การสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงาน/ ให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร/ ผู้บังคับบัญชาต้องดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี/
ทบทวนแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการ การขออนุญาตไปทา
กิจส่วนตัวและการลา และสร้างความเข้าใจในการถือปฏิบตั ิให้ถูกต้องตรงกัน/
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ /ตรวจสอบด้านวินัย ติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีมเี รื่องร้องเรียนจะต้อง
ดาเนินการตรวจสอบด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม/ นามาเป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือการประเมินเลื่อนระดับ
(๒) แนวทางหรือมาตรการในการปูองกัน/แก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ เช่น สร้างจิตสานึกที่ดี
ร่วมกัน/ ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล/ ผู้บังคับบัญชาปฏิบัตติ น
เป็นแบบอย่าง/ สร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที/่ เจ้าหน้าที่
มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัตติ าม /ส่งเสริมพฤติกรรมการแยก
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของทางราชการ โดยสอดแทรกในการประชุม
ของสานัก หรือการประชุมโอกาสต่างๆ / ซักซ้อมทาความเข้าใจ สื่อสารผ่าน
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้บุคลากรหลีกเลี่ยงไม่ประพฤติปฏิบตั ิพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน / ปฏิบัติตามแนวทางการประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารจัดการของสานักงานศาลปกครอง/มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
ควบคุมดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ไฟฟูา
น้าประปา และวัสดุสานักงาน/ติดตามผลการใช้วัสดุสานักงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๘

งาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
๔) ทุกหน่วยงานดาเนินกิจกรรมตามแนวทาง/มาตรการเพื่อปูองกัน/แก้ไข
ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งได้จดั ทารายงาน
และเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาเนินงานดังกล่าว ผ่าน Webpage ของ
หน่วยงาน บนเครือข่ายอินทราเน็ต ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๒) การจัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสีย่ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาพรวมของสานักงาน
ศาลปกครองเสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง

สานักบริหารยุทธศาสตร์ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
การประพฤติปฏิบัตติ นที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานต่างๆ
นามาสรุปเป็นภาพรวมการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง จานวน
รวมทั้งสิ้น ๓๐ หน่วยงาน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกาหนด
มาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ตลอดจนการกากับติดตามในการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน จาแนกเป็นการดาเนินงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเรื่องเวลา และเรื่องวัสดุอปุ กรณ์ และของใช้ในราชการ เสนอต่อ
เลขาธิการสานักงานศาลปกครองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สบย.

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สานักกฎหมายซึ่งรับผิดชอบจัดทาคู่มือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้ศึกษาเกณฑ์การประเมินผลของสานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ปรากฏว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สานักงาน ป.ป.ช. จะเน้นมาตรการหรือ
แนวทางในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักกฎหมายจึงได้ปรับ
แนวทางในการดาเนินกิจกรรมจากการจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นมาตรการปูองกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้
สอดคล้องกับเกณฑ์การวัดของสานักงาน ป.ป.ช. โดยได้เสนอมาตรการปูองกัน
และแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต่อเลขาธิการสานักงาน
ศาลปกครองเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
สานักกฎหมายจัดทาบทความเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากรสานักงาน
ศาลปกครอง และเผยแพร่ผ่าน Webpage ของสานักกฎหมาย ทางระบบ
อินทราเน็ต จานวน ๖ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่อง "พลาดแล้ว...ไม่แคล้ว SO SAD"
๒. เรื่อง "ขับวินฝุาฝืนกฎหมาย อาจโดนโทษ ๒ เด้งน่ะ"

สกม.

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

สกม.และ
ทุกหน่วยงาน

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๓) จัดทารายงานการกาหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ตลอดจนการกากับติดตามในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องในภาพรวมของสานักงานศาลปกครอง
เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
๔) การจัดทาคูม่ ือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน สานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๗ จัดทาและเผยแพร่บทความเกี่ยวกับจริยธรรมของบุคลากร
สานักงานศาลปกครอง
หมายเหตุ: คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๙

งาน/โครงการ
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ทุกหน่วยงานสามารถ
ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่บทความเกี่ยวกับจริยธรรมได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อร่วมกันขับเคลือ่ นการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม
ให้กับบุคลากร
๘ การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง
๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสาหรับตุลาการศาลปกครอง
๑) การอบรมผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น หัวข้อ คุณธรรม
จริยธรรมศาลปกครอง
(๒) การฝึกอบรมตุลาการศาลปกครองชั้นต้นผู้เข้ารับ
ตาแหน่งใหม่ หัวข้อ วินัยและจริยธรรมของตุลาการ
๒) การให้ความรู้เกีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรมสาหรับพนักงาน
คดีปกครองตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(๑) การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น
หัวข้อ จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานคดีปกครอง
(๒) การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลาง
หัวข้อ จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานคดีปกครอง
(๓) การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง หัวข้อ
จริยธรรมของข้าราชการฝุายศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง
๓) การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสาหรับบุคลากร
สานักงานศาลปกครอง
(๑) การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติธรรมระยะสั้น)
(๒) การฝึกอบรมหลักสูตรสานึกข้าราชการไทยไม่โกงสาหรับ
บุคลากรสานักงานศาลปกครอง
(๓) การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน
หัวข้อ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และหัวข้อ วินัย
และการรักษาวินัย

ผลการดาเนินงาน
๓. เรื่อง "เมาสุราไม่ถูกที่ มีโทษทางวินัยรออยู่"
๔. เรื่อง "ยืนให้ตรง..."
๕. เรื่อง "อย่าเห็นแก่ได้"
๖. เรื่อง "ประโยชน์และการได้รับความคุ้มครองจากการให้ถ้อยคาในฐานะพยาน"

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

วตป. และ
ทุกหน่วยงาน

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ

๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสาหรับตุลาการศาลปกครอง
ดาเนินการให้ความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมสาหรับตุลาการศาลปกครอง
หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมศาลปกครอง ในการจัดโครงการอบรมผู้บริหาร
ศาลปกครองชั้นต้น รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๒) การให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสาหรับพนักงานคดีปกครอง
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(๑) ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลาง
รุ่นที่ ๒๐ ระหว่าง วันที่ ๑ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑
(๒) ดาเนินการให้ความรูเ้ กี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสาหรับพนักงานคดีปกครอง
หัวข้อ จริยธรรมของข้าราชการฝุายศาลปกครองและพนักงานคดีปกครอง
ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๓
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๓) การให้ความรูเ้ กีย่ วกับคุณธรรมจริยธรรมสาหรับบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
(๑) ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน (ปฏิบัติธรรมระยะสั้น) ระหว่างวันที่
๓ - ๕ มกราคม ๒๕๖๑
(๒) ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรสานึกข้าราชการไทยไม่โกงสาหรับ
บุคลากรสานักงานศาลปกครอง ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
(๓) จัดฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศฯ หัวข้อ คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงานและหัวข้อ วินัยและการรักษาวินัย ระหว่างวันที่
๒๔ พฤศจิกายน - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๐

งาน/โครงการ
(๔) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงาน
สนับสนุนก่อนเลื่อนระดับชานาญการพิเศษ หัวข้อ การเสริมสร้าง
จริยธรรม คุณธรรม หลักธรรมาภิบาลของข้าราชการ
หมายเหตุ: คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของของสานักงานศาลปกครอง (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติให้ทุกหน่วยงานดาเนินกิจกรรมที่เป็น
การปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน โดยการให้
ความรู้หรือกิจกรรมอื่นๆ ควบคูไ่ ปกับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ที่ดาเนินการโดยวิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝุายศาลปกครอง
๙ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของสานักงานศาลปกครองผ่านระบบอินทราเน็ต
โดยจัดทา Banner บนหน้า Webpage ในระบบอินทราเน็ตสานักงาน
ศาลปกครอง

๑๐ การคัดเลือกบุคคลตัวอย่างของวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑) กิจกรรมคัดเลือก “บุคคลตัวอย่าง”ของวัฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) กิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากรศาลปกครองผู้ทาความดี
และมีจติ อาสาเพื่อสาธารณประโยชน์

ผลการดาเนินงาน
(๔) จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสายงานสนับสนุน
ก่อนเลื่อนระดับชานาญการพิเศษ หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม
หลักธรรมาภิบาลของข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

สานักบริหารยุทธศาสตร์ร่วมกับสานักวิทยาการสารสนเทศ จัดทา
Banner บนหน้า Webpage ในระบบอินทราเน็ตสานักงานศาลปกครอง
และจัดทาเมนู “ITA สานักงานศาลปกครอง” ในระบบอินเตอร์เน็ตศาลปกครอง
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตและโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานศาลปกครอง
ประกอบด้วย หัวข้อ ผลคะแนนประเมิน ITA/ เจตจานงสุจริตของผูบ้ ริหาร/
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต/ การดาเนินงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สบย.
สวส.

ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
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๑) กิจกรรมคัดเลือก “บุคคลตัวอย่าง” ของวัฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จัดทาประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลตัวอย่างฯ และประชาสัมพันธ์
เชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีหน่วยงานเสนอชื่อบุคลากร
๑๑

งาน/โครงการ

๑๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลการดาเนินงาน
เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง จานวน ๑๖ ราย เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๑ จากการประชุมครั้งที่ ๕-๕/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ได้มมี ติเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชือ่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง
ของวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลตัวอย่างของวัฒนธรรมศาลปกครอง
(TRUST) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผู้ทไี่ ด้รับคัดเลือกเป็นบุคคล
ตัวอย่างฯ จานวน ๙ ราย
๒) กิจกรรมการยกย่องเชิดชูบุคลากรศาลปกครองผู้ทาความดี
และมีจติ อาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้
๒.๑) มอบประกาศเกียรติคุณแก่ นางสาวกานต์ชิตา ชิตานนท์
พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สานักวิจัยและวิชาการ ในเรื่องการให้ความ
ช่วยเหลือ ติดตาม ประชาสัมพันธ์ และประสานงานให้การตามหาชาวต่างชาติ
ที่หายตัวออกจากบ้านที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มายังประเทศไทยจนสาเร็จ
เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูบุคลากรศาลปกครองผู้ทาความดี การแสดง
พฤติกรรมด้านจิตอาสา ความเสียสละ มีน้าใจ และช่วยเหลือเกื้อกูล อันเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
๒.๒) จัดทาประกาศเกียรติคณ
ุ เพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่
นางกัญญา กิติศรีวรพันธ์ ผู้อานวยการสานักหอสมุดกฎหมายมหาชน
เป็นบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ประจาปี ๒๕๖๐ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สานักบริหารยุทธศาสตร์จะรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ปี ๒๕๖๑ เพื่อนาไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทา
แผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

สบย.

ดาเนินการใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒

