การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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. ๒๕๖๕
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 การประเมินความเสีย่ ง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปี

(๑) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
(๒) มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
เหตุการณ์ความเสีย่ งและระดับความเสีย่ ง มาตรการและการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

O๓๗ การดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสีย่ งการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

(๑) แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสีย่ ง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
(๒) เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการ
เพื่อการบริหารจัดการความเสีย่ งตามข้อ O๓๖
(๓) เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๒
๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o๓๖)
การประเมินความเสี่ ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายใต้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการบริหารจัดการความเสี่ ยงของส านักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ได้กาหนดประเด็นการดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ๒ ประเด็น ได้แก่ (๑) การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง (๒) ผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย ๑) โอกาสในการ
เรียกรับทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ จากการให้บริการหรือการปฏิบัติหน้าที่ และ ๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
เรื่องเวลาในการปฏิบัติราชการ ซึ่งทั้งสองประเด็นมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าจากการวิเคราะห์โอกาส
และผลกระทบของการเกิดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1) จัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอผู้บริหารสานักงานศาลปกครองที่กากับดูแล
เพื่อพิจารณา รวมทั้งเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และหรือผู้บริหารสานักงานศาลปกครอง
เพื่อทราบ
2) รายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง และหรื อ ผู้ บ ริ ห ารส านั ก งาน
ศาลปกครองที่กากับดูแล ปีละ 2 ครั้ง
ทั้งนี้ หากพบว่า ระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับ“ปานกลาง” สานักบริหารยุทธศาสตร์ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการต้องรายงานความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และหรือผู้บริหาร
สานักงานศาลปกครองพิจารณา
๓. การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o๓๗)
๓.๑ ส านั กงานศาลปกครองได้ ดาเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ ยงการทุจริตและประพฤติมิช อบ
โดยกาหนดเป็นมาตรการตอบสนองความเสี่ยง ดังนี้
(๑) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
๑) เพิ่มการอานวยความสะดวกให้แก่บุคลากร รวมทั้งชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด
๒) มีมาตรการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง
๓) จั ด ทาสื่ อประชาสั มพันธ์ เกี่ย วกับขั้ นตอนการขออนุ ญาตเพื่อยื มทรัพ ย์สิ นฯ และ
แนวทางการกากับดูแล เผยแพร่ให้บุคลากรทุกหน่วยงานทราบ กากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

๓
๔) ประชาสั มพัน ธ์ผ่ านช่องทางต่าง ๆ ของสานักงานศาลปกครอง เช่น Website
ศาลปกครอง Webpage ของหน่วยงาน Facebook line กลุ่ม เสียงตามสาย สื่อวีดีทัศน์ สถานีวิทยุ
หน่วยงาน ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ติดประกาศ ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
(๒) ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒.๑) โอกาสในการเรียกรับทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นๆ จากการให้บริการหรือการปฏิบัติ
หน้าที่
๑) เพิ่มมาตรการติดตามการทางานของบุคลากรในการให้บริการประชาชนอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ และทางานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
๒) ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และ
มีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน เช่น รับเช็ค รับเงิน ฯลฯ
๓) จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๔) จั ดท าระบบการจั ดการข้อ ร้อ งเรี ยนและแก้ไ ขปั ญหาความเดื อดร้อ นของ
สานักงานศาลปกครอง รวมทั้งติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการการทุจริต ตลอดจน
ปกป้องผู้กระทาการร้องเรียน หากพบการทุจริตหน่วยงาน และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง
(๒.๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องเวลาในการปฏิบัติราชการ
ทบทวนแนวปฏิบัติ เรื่อง กาหนดเวลาทางาน และแนวปฏิ บัติในการออกไป
ปฏิบัติราชการหรือทากิจส่วนตัว และการลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พนักงาน
ศาลปกครอง และลูกจ้างของสานักงานศาลปกครองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ทั้งนี้ มาตรการตอบสนองความเสี่ ยงดังกล่ าวข้างต้ นมีความสอดคล้ อ งกับ กิจกรรมตาม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งดาเนินการโดยคณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศาลปกครอง ซึ่งในขับเคลื่อนการดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในระดับสานักงานศาลปกครอง ได้ถ่ายระดับ (Cascade) ไปยังระดับ
หน่วยงานในสังกัด โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับ
หน่วยงานของสานักงานศาลปกครองประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ให้แต่ละหน่วยงานมี
ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมเสริ มสร้า งคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสภายในหน่ว ยงาน อย่ า งชั ดเจน
เป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานศาลปกครอง และกิจกรรมที่หน่วยงานริเริ่มดาเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่ ว ยงาน เช่ น กิจ กรรมสร้ างการรับ รู้ที่ถูก ต้องเกี่ ยวกับ การใช้จ่ายงบประมาณของส านักงาน
ศาลปกครอง และหน่วยงานในสานักงานศาลปกครองให้กับบุคลากรในสังกัด กิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่อง “การขัดกันของผลประโยชน์ของข้าราชการ” เป็นต้น

๔
๓.๒ การดาเนินการเกี่ยวกับ ความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้การประเมินผลการควบคุมภายในของสานักงานศาลปกครอง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
จากการสอบทานการควบคุมภายในของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยส านั ก ตรวจสอบภายในได้ ก าหนดให้ ส านั ก บริ ห ารยุท ธศาสตร์ ใ นฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานศาลปกครอง จั ด ท าแผนการปรั บ ปรุ ง
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ จะต้องกาหนดให้หน่วยงาน
ในสั งกั ด ส านั ก งานศาลปกครองมี การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เกี่ย วกับ โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง
และพิจารณาความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในทุกภารกิจ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานศาลปกครองได้เห็นชอบ
ในหลักการการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง โดยกาหนดจะ
ดาเนินการในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรของสานักงานศาลปกครองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
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