การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
----------------------------------------สานักงานศาลปกครองได้ดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
๑. การดาเนินงานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของ
สานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทุกหน่ ว ยงานในสั งกัดส านั กงานศาลปกครองได้ดาเนิ นการตาม
มาตรการ/แนวทางแก้ไขที่กาหนด ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการกาหนดมาตรการ/แนวทาง
ดังกล่าวเป็นผลมาจากการวิเคราะห์การประพฤติปฏิบัติตนที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องเวลา และการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ และของใช้ในราชการ ของปีที่ผ่านมา
๒. การดาเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สานักงานศาลปกครองได้นาข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงานดังกล่าว มาปรับปรุง
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทา
ข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๗
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานศาลปกครอง ซึ่งกาหนดให้
หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครองจัดตั้งคณะทางานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่ ว ยงาน เพื่อให้ทุกหน่ว ยงานมีส่ วนร่ ว มในการดาเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่ อนการดาเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน นามาสู่วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบภายในองค์กร
นอกจากนี้ ส านักงานศาลปกครองได้นาผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ เป็นข้อมูลประกอบการจัด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้
บุคลากรสานักงานศาลปกครองได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. การควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย ง ส านั ก งานศาลปกครองได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน ผลการควบคุมภายในและบริห ารความเสี่ ยงของส านักงานศาลปกครอง ตามคาสั่ ง
สานักงานศาลปกครอง ที่ ๕๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของสานักงานศาลปกครองบรรลุเป้าหมายอย่า งมีประสิทธิภาพ มีระบบการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมทันสภาพการณ์และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
๕. การดาเนินงานโดยคณะกรรมการ และคณะทางาน ได้แก่
๕.๑ คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๙) กาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง มีอานาจหน้าที่กากับดูแลการ
บริหารราชการของศาลปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน

๒

และการดาเนินการอื่นของศาลปกครอง รวมทั้งงานธุรการ ของสานักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผน และประเพณีปฏิบัติ ของทางราชการศาลปกครอง เพื่อให้การบริหารราชการศาลปกครอง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น
๕.๒ คณะอนุ กรรมการบริ หารศาลปกครองด้านการบริ หารและงบประมาณ มีอานาจหน้ าที่ ดังนี้
๑) พิ จารณากลั่ น กรอง ประเมิน วิเ คราะห์ แ ละก ากับการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิ บัติก ารในการ
ดาเนินงานของศาลปกครองและสานักงานศาลปกครอง ๒) พิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะแนวทางในการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจ าปี และการบริหารจัดการงบประมาณของศาลปกครองและสานักงานศาล
ปกครอง ๓) พิจารณากลั่นกรอง ประเมิน วิเคราะห์ และกากับการจัดทาเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในของ
สานักงานศาลปกครองและกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว ๔) เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
ระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน การคลั ง การงบประมาณ และทรัพย์สินรวมทั้งการพัส ดุของส านักงานศาล
ปกครอง ต่อคณะกรรมการบริ หารศาลปกครอง ๕) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติห น้าที่ของ
คณะอนุกรรมการตามความจาเป็นและเหมาะสม ๖) ดาเนินการอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการบริหารศาล
ปกครองมอบหมาย
๕.๓ คณะท างานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งาน
ศาลปกครอง (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยมีเลขาธิการสานักงานศาลปกครองเป็น
ที่ปรึกษาคณะทางาน รองเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง (นางสมฤดี ธัญญสิริ) เป็นประธานคณะทางาน รอง
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง ที่ปรึกษาสานักงานศาลปกครอง ผู้อานวยการสานักงานศาล สานัก วิทยาลัย
หัวหน้ากลุ่มช่วยอานวยการ เป็นคณะทางาน และสานักบริหารยุทธศาสตร์เป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่ในการ
เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสานักงานศาลปกครองให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
๕.๔ คณะทางานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ศาลปกครอง ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการจั ด ท าข้ อ ตกลงการปฏิ บั ติ ง านระดั บ หน่ ว ยงานของ
สานักงานศาลปกครอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดสานักงานศาลปกครองจัดตั้งคณะทางาน
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อทาหน้าที่เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดทาแนวทาง
มาตรการในการดาเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และติดตามและรายงานผลการดาเนินงานของ
หน่วยงานต่อเลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
๖. การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสานักงานศาลปกครอง
โดยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานไว้ในหลักสูตรการอบรม
ดังนี้

๓

๖.๑ โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของพนักงานคดีปกครอง
(๑) การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับต้น รุ่นที่ ๒๒
(๒) การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับกลาง รุ่นที่ ๒๒
(๓) การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๑๔
๖.๒ โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสายงานสนับสนุน
(๑) การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่และรับโอน
(๒) การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติธรรมระยะสั้น)
(๓) การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(ปฏิบัติธรรมระยะยาว)
(๔) การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รส านึ ก ข้ า ราชการไทยไม่ พ ัฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในสายงาน
สนับสนุนก่อนเลื่อนระดับชานาญการพิเศษ
(๕) การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์ และหัวหน้าทีม
๗. สานักงานศาลปกครองได้จัดกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรสานักงานศาลปกครอง
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศาลปกครอง (ITA) ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมนาเสนอ
ข้อมูล ได้แก่ สานักงานศาลปกครองกลาง สานักกฎหมาย สานักประชาสัมพันธ์ สานักบริหารทรัพย์สิน และ
สานักวิทยาการสารสนเทศ เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน ITA ของสานักงาน
ศาลปกครองในด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติงาน/การให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนที่กาหนด
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมโดยผู้บังคับบัญชา การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ/มาตรการป้องกัน
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การต่อต้า นการทุจริต การจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น โดยถ่ายทอด
การประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสานักงานศาลปกครองในภูมิภาคทุกแห่ง

๔

๘. หน่ ว ยงานในสั ง กัดส านั กงานศาลปกครองได้จั ดกิจกรรมเสริมสร้า งความรู้ค วามเข้าใจเกี่ยวกั บ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต รวมถึง
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น สานักงานศาลปกครองเชียงใหม่

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สานักงานศาลปกครองเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมี นายสุพรชัย เนติแพทยกุล ผู้อานวยการ
สานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการ และพนักงานราชการสานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ และได้ร่วมกัน
ประกาศเจตจานงสุจริต ในการบริหารงานของสานักงานศาลปกครองเชียงใหม่ โดยยึดมั่นในประโยชน์ของแผ่นดิน ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน สาธารณชน และประเทศชาติ ณ ศาลปกครองเชียงใหม่
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