การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สานักงานศาลปกครอง
๑. ที่มา
๑.๑ ส านั ก งานศาลปกครองได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) พัฒนาขึ้น มาตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และในปัจ จุ บัน สานักงานศาลปกครองได้มีการดาเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสานักงานศาลปกครอง
๑.๒ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตเป็นประเด็นการประเมินภายใต้ตัวชี้วัดที่ ๑๐
การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต ตามกรอบการประเมิน ITA ที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด ประกอบด้วย ๒ ประเด็นย่อย
ดังตารางต่อไปนี้
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

O๓๖ การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจาปี

(๑) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
(๒) มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
(๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

O๓๗ การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสีย่ งการทุจริต

(๑) แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
(๒) เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖
(๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒
๒. การดาเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (o๓๖)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(แผน ITA) สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
๒.๑ เหตุการณ์ความเสี่ยง
สานักงานศาลปกครองได้ดาเนินการปลูกฝังจิตสานึกและเสริมสร้างคุณธรรมในการทางาน
ที่สุจริตซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้บุคลากร
เกิดความตระหนักและสามารถแยกประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และไม่ใช้อานาจหน้าที่
ในการปฏิบัติงานโดยไม่สุจริต โดยมุ่งเน้นในประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องเวลา และผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องการใช้วัสดุ อุปกรณ์และของใช้ในราชการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านั กงานศาลปกครองได้ กาหนดให้ การดาเนิ นงาน
เพื่อป้ องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เป็นตัวชี้วัดตามประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดที่ ๙
ระดับความสาเร็ จของการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
จานวน ๕ กิจกรรม ได้แก่
๑) การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการประพฤติปฏิบัติตนที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องเวลา และ (๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ
๓) การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน/มาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของหน่วยงาน เสนอผู้อานวยการสานักงาน/สานัก/วิทยาลัย และเผยแพร่แนวทางดังกล่าวผ่าน webpage
ของหน่วยงาน บนเครือข่าย Intranet ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
๔) ดาเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงาน/มาตรการแก้ไขเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานให้แล้วเสร็จอย่างครบถ้วน
๕) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน
เสนอผู้อานวยการสานักงาน/สานัก/วิทยาลั ย และเผยแพร่รายงานสรุปผลการดาเนินงานผ่าน webpage
ของหน่วยงาน บนเครือข่าย Intranet ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) ได้มีประกาศ เรื่อง กาหนดวัน
และเวลาทางาน และวันหยุดราชการของข้าราชการศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างสานักงาน
ศาลปกครอง ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๑ วรรคสอง กาหนดให้ “เลขาธิการสานักงานศาลปกครองอาจ
กาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเวลาทางานของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้าง

๓
ทั้งหมด ในพื้นที่ ส่วนงาน หรือสายงานใดให้ต่างไปจากที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ แต่เมื่อรวมเวลาทางานในหนึ่ง
วันต้องไม่ต่ากว่าที่กาหนดข้างต้น ” ซึ่งสานักงานศาลปกครองได้มี ประกาศ เรื่องกาหนดเวลาทางาน แนว
ปฏิบัติในการออกไปปฏิบัติราชการหรือทากิจส่วนตัว และการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่าย
ศาลปกครอง พนักงานราชการศาลปกครอง และลูกจ้างสานักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ก า ร อ อ ก ไ ป ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร น อ ก ส า นั ก ง า น ศ า ล ป ก ค ร อ ง
หรือการไปทากิจส่วนตัวนอกสังกัดหรือนอกสานักงานศาลปกครองของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงาน
ราชการศาลปกครอง และลู ก จ้ า งส านั ก งานศาลปกครอง เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อ ยและสอดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ปัจจุบัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานศาลปกครองได้ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ ย งเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของส านั ก งาน
ศาลปกครอง ตามค าสั่ ง ที่ 414/2563 ลงวั น ที่ 25 กั น ยายน 2564 ให้ มี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ท าแผน
การบริห ารความเสี่ ยงของส านั กงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และจัดทารายงาน
การบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แผนงาน/โครงการ ที่สาคัญ
ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ ให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ
ประกอบกับมีสถานการณ์พิเศษอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ซึ่งกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยกาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติราชการแบบยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม โดยให้คานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการ
ประชาชน
ดังนั้น จากสถานการณ์ดังกล่าว ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องเวลาจึงเป็นประเด็น
ความเสี่ยงที่สาคัญที่อาจก่อให้เกิดการประพฤติตนของบุคลากรที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งมีโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงในระดับสูง และอาจส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความล่าช้า/เสียหายในระดับสูงมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การเบียดบังเวลาราชการ
ไปปฏิบัติภารกิจอื่น การปฏิบัติงานไม่ครบ ๘ ชั่วโมง การลาโดยไม่มีเหตุจาเป็น เป็นต้น
2.๒ การจั ด ทามาตรการส่งเสริ มคุณ ธรรมและความโปร่ งใสเกี่ ยวกับเวลาการปฏิบั ติ
ราชการของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง คณะทางานจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เกี่ย วกั บ เวลาการปฏิบั ติร าชการของบุ คลากรส านัก งานศาลปกครอง โดยมีผู้ อานวยการส านั กกฎหมาย
เป็นหัวหน้าคณะทางาน ผู้แทนสานักงานศาลปกครองสูงสุด ผู้แทนสานักงานศาลปกครองกลาง ผู้แทนสานัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ผู้อานวยการกลุ่มวินัยและจริยธรรม สานักกฎหมาย เป็นคณะทางาน มีอานาจและ
หน้าที่จัดทาหลักเกณฑ์หรือมาตรการเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติราชการ และการขออนุญาตไปทาธุระส่วนตัว

๔
ในเวลาราชการของบุ คลากรส านั กงานศาลปกครอง เพื่ อเป็นนโยบายในการบริห ารทรัพยากรบุคคลที่ มี
คุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งเป็นการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
อันจะนาไปสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีต่อไป โดยหัวหน้าคณะทางานได้วางแนวทางในการดาเนินงาน
โดยการขอทราบแนวปฏิบัติภายในของทุกหน่วยงานในสานักงานศาลปกครอง และจัดประชุมรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนามาวิเคราะห์ ประมวลผลและจัดทาหลักเกณฑ์
กลางเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติราชการและการขออนุญาตไปทาธุระส่ วนตัวในเวลาราชการของบุคลากร
สานักงานศาลปกครองสาหรับทุกหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ดี สานักงานศาลปกครอง
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติราชการโดยนาหลักการในเรื่องความโปร่งใสและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาในการปฏิบัติราชการมาเป็นกรอบ โดยเลขาธิการสานักงาน
ศาลปกครองได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
๓. การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง (o๓๗)
สานักงานศาลปกครองได้ดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เรื่องเวลา ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
๓.๑ ประกาศสานัก งานศาลปกครอง เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารปฏิบัติง านที่บ้า น
อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
ซึ่งเป็นมาตรการในสถานการณ์พิเศษและฉุกเฉินอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยกาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติราชการแบบยื ดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม โดยให้คานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
ไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียหายต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารราชการและการบริการประชาชน
และตามมาตรการของคณะกรรมการอานวยการป้อ งกัน และแก้ปัญ หาผลกระทบจากการแพร่ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของศาลปกครอง และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากสถานการณ์การติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของศาลปกครอง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ยังคงถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่กาหนดอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
๓.๒ การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับ
หน่วยงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๙ ผลการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานศาลปกครองกาหนดกรอบการประเมินผล
ในการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ในเรื่องโปร่งใส (Transparency)
ถูกต้อง (Righteousness) และมีมาตรฐาน (Standard) โดยนาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) มาประเมินผลกับทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครอง และตัวชี้วัด
ดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงาน (Joint KPI)

๕
สาหรับขั้นตอนการดาเนินการ ทุกหน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครองดาเนินการ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับ
แผนการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของสานักงานศาลปกครอง และ/หรือดาเนินการตามความเหมาะสม
ของหน่วยงาน รวมทั้ง ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) บุคลากรภายในหน่วยงาน และสรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
(ผ่านผู้บริหารสานักงานศาลปกครองที่กากับดูแล) ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขที่กาหนดไว้ว่า
หากหน่วยงานไม่มีรายงานสรุปผลการดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอเลขาธิการสานักงานศาลปกครองภายในกาหนดเวลา จะถูกปรับลด
คะแนนในขั้น ตอนนี้ล ง ๑ คะแนน จากคะแนนรวมที่หน่ว ยงานได้รับในตัวชี้วัดนี้ (กาหนดน้าหนักคะแนน
ตัวชี้วัดนี้ไว้ เท่ากับ ๕ คะแนน)
การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน
ของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๙ ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว เป็นการถ่ายระดับการดาเนินงานจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน โดยผ่านการดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงการจัดทามาตรการเกี่ยวกับเวลาในการปฏิบัติ ราชการหรือการขออนุญาต
ไปทาธุระส่วนตัวในเวลาราชการ ซึ่งเป็นดาเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนเรื่องเวลา และเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครองให้บรรลุเป้าหมาย
********************

