ผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
๑. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนกำรดำเนินงำน โดยกำหนดระยะเวลำของงำนในขั้นตอนนั้นๆ และติดประกำศไว้บริเวณที่ให้บริกำร เพื่อแสดง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน เช่น
๑) กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (บุคลำกรภำยใน) (สบก.)
๒) กำรขอหนังสือรับรองต่ำงๆ (หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรบุคลำกรภำยใน) (สบม.)
๓) กำรให้คำปรึกษำแนะนำในเรื่องต่ำงๆ (สำนักงำนศำล/ศูนย์บริกำรประชำชน สปช.)
๒. จัดให้มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรเพื่อนำมำปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ (สปช. เป็นศูนย์กลำง
ในกำรรับฟังควำมคิดเห็นและคัดกรองก่อนส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร)
๑) บุคคลภำยนอกหน่วยงำน (สปช. และหน่วยงำนที่มีภำรกิจเกี่ยวข้อง)
๒) บุคลำกรภำยในหน่วยงำน (สบก .ดำเนินกำรตำมช่องทำงปกติ)
๓. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรของสำนักงำนศำลปกครอง
๑) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญของพนักงำนคดีปกครอง (โดยสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนไว้ในหลักสูตรในกำรอบรม)
๒) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรในสำยงำนสนับสนุน (โดยสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนไว้ในหลักสูตรในกำรอบรม)
๓) กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบ วิธีกำร และช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมควำมเหมำะสมจำเป็น
(๓.๑) กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) (ทุกหน่วยงำน)
(๓.๒) แผนภำพ Infographic (สบย. และ สปช.)
(๓.๓) เผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมควำมเหมำะสมจำเป็น (สกม. และทุกหน่วยงำน)
๔) กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูบุคลำกรผู้ทำควำมดี และมีจิตอำสำเพื่อสำธำรณประโยชน์ (สบย.)

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว (เว็บไซต์ศำลปกครอง)

ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
-ดำเนินกำรแล้ว
๑) จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) จัดทำรำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๑ - มีนำคม ๒๕๖๒)
๓) จัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี (สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ ทั้งนี้ อย่ ำงน้อย
จะต้องมีข้อมูลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
๔) เผยแพร่แผนและรำยงำนตำมข้อ ๑) - ๓) ในเว็บไซต์ศำลปกครอง และ/หรือ Social Media ต่ำงๆ เช่น Line กลุ่ม ITA และ
The Star PR
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ
๑) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรในสำยงำนสนับสนุน ในระดับหัวหน้ำทีม/ผู้อำนวยกำรกลุ่มขึ้นไป
(โดยสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรใช้อำนำจกำรบริหำรงำนไว้ในหลักสูตรกำรอบรม) (วตป.)
๒) กิจกรรมจัดทำสื่อ Infographic เพื่อสื่อสำรกำรประพฤติป ฏิบัติตนของผู้บังคับบัญชำในกำรใช้อำนำจหน้ำที่สุจริต โปร่งใส และ
เป็นธรรม (สบย.)
๓) กิจกรรมรณรงค์ให้ผู้บริหำร สศป. ผอ. ระดับสำนัก และ ผอ.กลุ่ม/ศูนย์สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ใต้บังคับบัญชำ และประพฤติตน
เป็นแบบอย่ำงที่ดีตำมระเบียบ ก.ขป. ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนศำลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๕ (สบย.)

ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๑) จัดทำประกำศ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนทรำบและถือ ดำเนินกำรแล้ว
ปฏิบัติ (สบส.)
๒) เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์กำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนด้วยวิธีกำรต่ำงๆ โดยให้ควำมรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้ ดำเนินกำรแล้ว
ทรัพย์สินของรำชกำรตำมควำมเหมำะสมจำเป็นของหน่วยงำน เช่น กำรฝึกอบรม/สัมมนำ จัด กิจกรรมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (KM) และ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ภำยในหน่วยงำน (กลุ่มบริหำรทั่วไปของทุกหน่วยงำน)
๓) กำหนดแนวทำง/มำตรกำรในกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนหลังจำกจัดทำประกำศ/แนวปฏิบัติฯ และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงำนทรำบ ดำเนินกำรแล้ว
(สบส.)

๒

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๑) ทบทวนนโยบำยหรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพ (สบย.)
ดำเนินกำรแล้ว
๒) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน (สบย.)
ดำเนินกำรแล้ว
(๑) ศึกษำข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ “แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนศำลปกครอง ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
(๒) จัดทำร่ำง “แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนศำลปกครอง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
(๓) กำหนดกลไกในกำรดำเนินโครงกำร
(๔) จัดประชุมคณะทำงำนฯ
(๕) ขออนุมัติ และเผยแพร่แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนศำลปกครอง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเสนอเลขำธิกำรสำนักงำนศำลปกครอง
๓) จัดกิจกรรมรณรงค์ ปลูกฝังจิตสำนึกในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในโอกำสต่ำงๆ (สบย. สปช. และทุกหน่วยงำน)
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดาเนินงาน
๑. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนกำรดำเนินงำน โดยกำหนดระยะเวลำของงำนในขั้นตอนนั้นๆ และติดประกำศไว้บริเวณที่ให้บริกำร เพื่อแสดง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน เช่น
๑) กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (บุคคลภำยนอก) (สบก.)
๒) กำรขอหนังสือรับรองต่ำงๆ (หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรบุคคลภำยนอก)
๓) กำรให้คำปรึกษำแนะนำในเรื่องต่ำงๆ (สำนักงำนศำล/ศูนย์บริกำรประชำชน สปช.)
๒. จัดให้มีช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้รับบริกำรเพื่อนำมำปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ (สบย. ในโครงกำร
สำรวจควำมเชื่อมั่นของประชำชนที่มีต่อศำลปกครอง สบก. และ สปช. เป็นศูนย์กลำงคัดกรองข้อมูล)
- บุคลำกรภำยใน (สบก.)
- บุคคลภำยนอก (สปช.)
๓. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรของสำนักงำนศำลปกครอง
๑) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ทั กษะ และควำมเชี่ ยวชำญของพนักงำนคดีปกครอง (โดยสอดแทรกเนื้อหำเกี่ย วกับ กำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนไว้ในหลักสูตรในกำรอบรม)
๒) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ทักษะ และควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรในสำยงำนสนับสนุน (โดยสอดแทรกเนื้อหำเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนไว้ในหลักสูตรในกำรอบรม)
๓

ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๓) กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบ วิธีกำร และช่องทำงที่หลำกหลำย เช่น ดำเนินกำรแล้ว
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และเผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมควำมเหมำะสมจำเป็น
(๓.๑) กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) (ทุกหน่วยงำน)
(๓.๒) แผนภำพ Infographic (สบย./สปช.)
(๓.๓) เผยแพร่องค์ควำมรู้ตำมควำมเหมำะสมจำเป็น (ทุกหน่วยงำน)
๔) กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูบุคลำกรผู้ทำควำมดี และมีจิตอำสำเพื่อสำธำรณประโยชน์ (สบย.)
ดำเนินกำรแล้ว
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๑) ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ศำลปกครองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (สวส. เป็นหน่วยงำนหลัก ในกำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครอง ดำเนินกำรแล้ว (เว็บไซต์ศำลปกครอง)
ทุกหน่วยงำนดำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลที่จะต้ องเผยแพร่ * ให้เป็นปั จจุบัน โดยผู้อำนวยกำรสำนักงำนศำล สำนั ก วิทยำลัย กำกับดูแ ล
กำรปรับปรุงข้อมูลของแต่ละหน่วยงำน)
๒) จัดทำช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร และกำรตอบข้อซักถำม (สวส.)
ดำเนินกำรแล้ว (เว็บไซต์ศำลปกครอง)
- จัดทำช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร สำหรับบุคคลภำยนอกและภำยในหน่วยงำน (สปช.)
- กำรตอบข้อซักถำมบุคคลภำยนอกหน่วยงำน (สปช.)
- กำรตอบข้อซักถำมบุคลำกรภำยในหน่วยงำน (สบก.)
๓) จัดทำช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเว็บไซต์ศำลปกครอง (สำหรับบุคคลภำยนอกองค์กร) และอินทรำเน็ตสำนักงำนศำลปกครอง ดำเนินกำรแล้ว (เว็บไซต์ศำลปกครอง)
(สำหรับบุคลำกรของสำนักงำนศำลปกครอง)
- จัดทำช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำหรับบุคคลภำยนอกและภำยในหน่วยงำน (สปช.)
- สำหรับบุคคลภำยนอก (สปช.)
- สำหรับบุคลำกรภำยใน (สบก.)
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ คือ รำยกำรข้อมูลตำมประเด็นกำรประเมินในตัวชี้วัดที่ ๙ และตัวชี้วัดที่ ๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทางาน
การปรับปรุงระบบการให้บริการต่างๆ โดยนาเทคโนโลยี มาใช้ในการดาเนินงาน/การให้บริการต่างๆ
๑) โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำย/กฎ คำพิพำกษำ คำสั่งของศำลปกครองในรูปแบบดิจิทัล เพื่ อกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีและให้บริกำร อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ประชำชน (สวส.)
๒) ระบบงำนคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e - Litigation Portal System) (สวส.)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
๓) กำรพัฒนำระบบแอปพลิเคชั่น โดยนำ QR Code มำใช้ (สวส.)
อยูร่ ะหว่ำงดำเนินกำร
๔

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๔) โครงกำรยกระดับกำรให้บริกำรประชำชนสู่กำรบริกำรที่เป็นเลิศ (สปช.)
(๑) ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ และใช้บริกำรโทรศัพท์หมำยเลข ๑๓๕๕ ในกำรติดต่อกับสำนักงำนศำลปกครอง
ดำเนินกำรแล้ว
(๒) พัฒนำระบบกำรให้คำปรึกษำที่สะดวก รวดเร็วผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย ทั้งด้ำนทรัพยำกร ด้ำนกำรจัดบริกำร และด้ำนเทคโนโลยี ดำเนินกำรแล้ว (เว็บไซต์ศำลปกครอง)
- กำรให้บริกำรข้อมูล ติดต่อสอบถำมผ่ำนโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊คสำนักงำนศำลปกครอง
- กำรพัฒนำระบบกำรถำมตอบอัตโนมัติ AI Chat BOT ผ่ำน Line @ ของสำนักงำนศำลปกครอง
หมายเหตุ : *โครงกำร ๑) - ๔) เป็นโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงำนศำลปกครอง
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลสาหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชน
๑) สอบทำน ทบทวน ปรับปรุงข้อมูลโครงสร้ำงหน่วยงำน ผู้บริหำรหน่วยงำน อำนำจหน้ำที่ แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำ
หน่วยงำน ข้อมูลกำรติดต่อ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข่ำวประชำสัมพันธ์ กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ตำมประเด็นกำรประเมินในข้อ ๙.๑
ให้มีควำมทันสมัย และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครองและช่องทำงกำรเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ำยสังคมออนไลน์
ของหน่วยงำน
๒) โครงกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรประชำสัมพันธ์* (สปช.)
๓) โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำรของสำนักหอสมุดกฎหมำยมหำชน* (สสม.)
๔) โครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครองให้แก่ประชำชน
(สปช.)
หมายเหตุ : *เป็นโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงำนศำลปกครอง
๙.๒ การบริหารงาน
๑) แผนการดาเนินงานประจาปี
(๑) แผนดำเนินงำนประจำปี
- กำรจัดทำแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงำนศำลปกครอง (สบย.)
(๒) รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนประจำปี รอบ ๖ เดือน
- กำรจัดทำรำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนประจำปี รอบ ๖ เดือน (กำรประชุมหำรือผู้บริหำรสำนักงำนศำลปกครอง)
(สบย.)
๕

ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

โครงการ/กิจกรรม
(๓) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
- กำรจัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง
๒) การปฏิบัติงาน
(๔) ปรับปรุงคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน * เช่น
- คู่มือกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มรับฟ้อง (สศก. ปี ๒๕๕๙)
- แนวทำงกำรให้คำปรึกษำแนะนำ (สศก. ปี ๒๕๕๙)

ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

หมายเหตุ: เป็นคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักซึ่งหน่วยงำนที่เป็นสำนักงำนศำลได้ดำเนินกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
ระดับหน่วยงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) การให้บริการ
(๕) คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร เช่น คู่มือตำมภำรกิจหลัก
- กำรยื่นคำฟ้อง (สศก. และ สศภ.)
- กำรขอรับคำปรึกษำแนะนำ (สศก. และ สศภ.)
- กำรขอคัดสำเนำ (สปช.)
- กำรขอข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร (สปช.)
(๖) ข้อมูลเชิง สถิติ กำรให้ บริกำร ได้ แก่ ข้อมู ลสถิติกำรให้บ ริกำรตำมอำนำจหน้ ำที่ห รือภำรกิจของหน่วยงำนตำมที่ กฎหมำย
กำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- สถิติคดี (สบย.)
- สถิติกำรเผยแพร่ข้อมูล (สปช.)
(๗) รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร (หน่วยงำนที่มีกำรให้บริกำร)
(๘) e - Service (สวส.)

ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
ดำเนินกำรแล้ว
๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
๑) จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) จัดทำรำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (ตุลำคม ๒๕๖๑ - มีนำคม ๒๕๖๒)
๓) จัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน)
๖

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

๔) เผยแพร่แผนกำรและรำยงำนตำมข้อ ๑) - ๓) ในเว็บไซต์ศำลปกครอง และ Social Media ต่ำงๆ เช่น Line กลุ่ม ITA และ
The Star PR
๒) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ดำเนินกำรแล้ว
๑) จัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรหำจัดหำพัสดุ (สบส.)
๒) จัดทำประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (สบส. และ สศภ.)
๓) จัดทำสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน (สบส.)
๔) จัดทำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี (สบส.)
๕) นำแผนงำนตำม ๑ - ๔ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครอง (สวส. และ สปช.)
๖) ปรับปรุง/ออกแบบเว็บไซต์ให้มีเนื้อหำ/รูปแบบที่น่ำสนใจและสะดวกในกำรสืบค้น (สวส. ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง)
๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล รำยงำนผลกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจำปี ตำมประเด็นกำรประเมินในข้อ ๙.๔ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครอง
ดำเนินกำรแล้ว
๑) โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ของศำลปกครอง (สบม.)
(๑) กำรจัดแผนสรรหำบุคลำกรของสำนักงำนศำลปกครอง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
(๒) ปรับปรุงแนวทำงและวิธีกำรจัดทำแผนกำรทดแทนตำแหน่ง และแผนสืบทอดตำแหน่ง
(๓) รำยงำนกำรศึ กษำแนวทำงกำรนำระบบพี่ เ ลี้ ย งมำใช้ เ พื่ อเตรี ย มควำมพร้ อมบุ ค ลำกรส ำนั กงำนศำลปกครองเพื่ อ สั่ ง สม
ประสบกำรณ์ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
(๔) พัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรบุคคล (DPIS)* (สวส. และ สบม.)
(๕) จัดหำกำลังคนคุณภำพที่สำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศเพื่อรองรับภำรกิจในอนำคตและเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ดำเนินกำรแล้ว
๒) งำนปรับปรุงบทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำงองค์กร (สบม.)
ดำเนินกำรแล้ว
๓) งำนปรับปรุงระบบประเมินกำรบริหำรผลงำน (สบม.)

๗

โครงการ/กิจกรรม
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๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๑) จัดทำแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต (สบก.)
๒) จัดทำช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต (สบก.)
๓) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตประจำปี (สบก.)
๔) จัดทำช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (สปช.)
๕) กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม (สบย. (ประชำพิจำรณ์แผนแม่บทศำลปกครอง ระยะ ๒๐ ปี))
๖) นำแนวปฏิบัติตำม ๑ - ๔ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครอง (สวส.)
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๑) จัดทำประกำศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร (สบย.) และกำรมอบนโยบำยหรือโครงกำรต่ำงๆ เช่น โครงกำร “งำนได้ผลคนมี
ควำมสุข” โดยเลขำธิกำรฯ พบปะพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำน (สบก.)
๒) กำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง (สตน.)
๓) โครงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมศำลปกครอง (สบย.)
๔) จัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนศำลปกครอง (สบย.)
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๑) มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ (สปช.)
๒) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (สปช. และ สบย.)
๓) มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (สบส.)
๔) มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต (สบก.)
๕) มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน (สกม.)
๖) มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (สกม.)
๗) มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ (สกม.)
๘) นำมำตรกำรตำม ๑ - ๗ เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ศำลปกครอง (สวส.)

๘

ดำเนินกำรแล้ว (เว็บไซต์ศำลปกครอง)
ดำเนินกำรแล้ว (เว็บไซต์ศำลปกครอง)
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว (เว็บไซต์ศำลปกครอง)
ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

