การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
**************************
สํานักงานศาลปกครอง ได วิเ คราะหความเสี่ยงของผลการดํ าเนิน งานโครงการประเมิ นคุ ณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
หาแนวทางควบคุมและปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานของสํานักงานศาลปกครอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จากการวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งตามโครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสฯ ดั ง กล า ว สรุ ป ผล
การวิเคราะหออกเปน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ของสํานักงานศาลปกครองประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
(ในภาพรวม)
ในภาพรวมสํานักงานศาลปกครองไดคะแนนผลการประเมินตามเกณฑของสํานักงาน ป.ป.ช. เทากับ
84.83 คะแนน ซึ่งจัดอยูในระดับสูงมาก และเมื่อเทียบเคียงกับหนวยงานลักษณะเดียวกันประเภทศาล (เฉพาะ
หนวยงานธุรการ) มีผลการประเมินอยูในลําดับที่ ๑ จากจํานวนทั้งสิ้น ๓ หนวยงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 84.10
คะแนน ผลการประเมินสูงกลาวคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ ๐.7๓ ของหนวยงานธุรการศาลทั้งหมด
อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหผลคะแนน พบวาแมสํานักงานศาลปกครองจะมีคะแนนผลการประเมินอยู
ในระดับสูงมากและอยูในลําดับที่ ๑ จากหนวยงานลักษณะเดียวกันก็ตาม แตเมื่อเทียบกับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
กลับมีคะแนนลดลงรอยละ ๓.9๒ จึงเปนประเด็นที่สํานักงานศาลปกครองตองมาวิเคราะหหาสาเหตุที่ทําใหมี
คะแนนลดลงและหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานตอไป
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ของสํานักงานศาลปกครองประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(จําแนกตามตัวชี้วัดของสํานักงาน ป.ป.ช)
สํานักงานศาลปกครองมีผลการประเมินจําแนกตามตัวชี้วัดจํานวน ๕ ดาน สรุปไดดังนี่
ตัวชี้วัด
๑. ความโปรงใส (๓ ตัวชี้วัด)

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
จุดแข็ง
จุดออน พัฒนาไดอีก
จุดออน คือ
๑ ตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด

๒. ความพรอมรับผิด (4 ตัวชี้วัด)
๑ ตัวชี้วัด
๓. ความปลอดจากการทุจริต (๑ ตัวชี้วัด)
๑ ตัวชี้วัด
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (๓ ตัวชีว้ ัด)
3 ตัวชี้วัด
๕. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (๒ ตัวขี้วัด)
-

-

3 ตัวชี้วัด
2 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดดานการจัดชื้อจัดจาง

๒

จากผลการประเมินขางตน ตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินอยูในระดับจุดออน คือ ตัวชี้วัดดานความโปรงใส
หัวขอการจัดซื้อจัดจาง และจากการสอบทานรายละเอียดหัวขอการจัดซื้อจัดขาง พบวา มีการประเมินผลใน 4
หัวขอยอย โดยมีสาเหตุที่ทําใหผลการประเมินอยูในระดับจุดออน ดังนี้
ดานการจัดซือ้ จัดจาง
๑. การวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง

๒. การกําหนดมาตรการ กลไก หรือ
วาง ระบบดําเนินงานเพื่อสงเสริม
ความโปรงใส
๓. การเผยแพรการจัดซื้อจัดจางประจําป

4. การเผยแพรรายละเอียดและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางผานเว็บไซตของ
สํานักงานศาลปกครอง

ผลการประเมิน/เหตุผล ของสํานักงาน ป.ป.ช.
ผลการประเมินได ๐ คะแนน
เนื่องจาก มีการวิ เคราะหผลการจัดซื้อจัดจางเฉพาะสวนกลาง
ของสํานักบริหารทรัพยสิน แตไมมีผลการวิเคราะหของสํานักงาน
ศาลภูมิภาค
ผลการประเมินได ๐ คะแนน
เนื่องจาก ขาดหลักฐานขอสั่งการอยางเปนทางการโดยผูบริหาร
สูงสุดเพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง (มีเพียง
แนวปฏิบัติในการแตงตั้งกรรมการฯ ซึ่งไมสอดคลองตามตัวขี้วัด
ทีก่ ําหนด)
ผลการประเมินได ๐ คะแนน
เนื่องจาก มีการเผยแพรแผนฯ เฉพาะสํานักบริหารทรัพยสิน
แตไมมีการเผยแพรแผนฯ ของสํานักงานศาลภูมิภาค
หมายเหตุ ตัวชีวัดนี้ขออุทธรณเปนผลได คะแนนเพิม่ ๒๕ คะแนน
ผลการประเมินได ๐ คะแนน
เนื่องจาก ในเว็บไซตของสํานักงานศาลปกครองแสดงขอมูล
ไมครบถวน ขาดขอมูลรายการ เลขที่ และวันทีข่ องสัญญา
หมายเหตุ ตัวชีว้ ัดนี้ขออุทธรณเปนผลไดคะแนนเพิ่ม ๒๕ คะแนน

อยางไรก็ ตาม ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 สํานักงานศาลปกครองขออุทธรณ ผลการประเมินตอ
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดสองตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๓ และตัวชี้วัดที่ 4 โดยไดคะแนนเพิ่มจากเดิม ๐ คะแนน เปน ๕๐
คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน
3. การวิเคราะหความเสี่ยงตัวชี้วัดและแนวทางการแกไขความเสี่ยง
เพื่อเปนการวางระบบปองกันความเสี่ยงในการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง และเพื่อใหผล
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ของสํานักงานศาลปกครองเปนไปตามตัวชี้วัดที่สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด
จึงวิเคราะหความเสี่ยงและเสนอแนวทางการควบคุมความเสี่ยง ดังนี้
๓.๑ ดา นการเตรียมความพร อมเพื่อรับการประเมินตามโครงการประเมินคุ ณธรรม และความ
โปรงใสฯ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒
พบวา มีการจัด ทําแผนปฏิบัติการประจํ าป แตไม มีการจัดประชุ มเพื่อทําความเขาใจเกี่ ยวกั บ
รายละเอียดตัวขี้วัด ทําใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน เชน ตัวชี้วัดดานการวิเคราะหผล การจัดซื้อจัดจาง ที่มี
การนําเสนอผลการวิเคราะหเฉพาะหนวยงานในสวนกลาง คือ สํานักบริหารทรัพยสิน แตไมมีผลการวิเคราะหของ
สํานักงานศาลปกครองภูมิภาค เปนตน

๓

แนวทางการควบคุม
๑) ควรกําหนดใหมีการจัดประชุมเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนที่
กําหนด รวมทั้งชี้แจงในรายละเอียดเพื่อใหหนวยงานที่จับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดมีความเขาใจในบทบาทและ
หนาที่ที่หนวยงานของตนรับผิดชอบ และสามารถจัดเตรียมขอมูลและเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินไดทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนดอยางครบถวน
๒) ควรกําหนดใหมีการติดตามความคืบหนาการดําเนินการระหวางป อยางตอเนื่อง อาทิ ไตรมาส
ละครั้ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดเตรียมขอมูลเพื่อนําสงสํานักงาน ป.ป.ช. และในกรณีที่พบวา
หนวยงานผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัด มีความเขาใจคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับวิธีการประเมิน ขอมูลตัวชี้วัด หรือ
เอกสารหลักฐานที่ตองจัดสงใหสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักบริหารยุทธศาสตรในฐานะหนวยงานกลางจะสามารถแกไข
ขอมูลใหครบถวน ถูกตอง กอนจัดสงขอมูล
๓) สํานักบริหารยุทธศาสตรควรกําหนดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการสอบทานความ
ถูกตอง ครบถวน ของเอกสารหลักฐาน ที่ประกอบการประเมินกอนจัดสงสํานักงาน ป.ป.ช. พรอมทั้งกําหนด
ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารหลักฐานใหชัดเจน ซึ่งควรดําเนินการกอนที่จะจัดสงลวงหนา อยางนอย ๑ เดือน
เพื่อใหมีเวลาเตรียมการเพียงพอ หากพบกรณีที่ตองมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือแกไข เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
๓.๒ การกําหนดผูประสานงานของแตละหนวยงาน
พบวา ณ ปจจุบันยังไมมีการกําหนดผูประสานงานของแตละหนวยงาน ที่รับผิดชอบในแต
ละตัวชี้วัด เพื่อทําหนาที่ประสานงานรับ -สงขอมูล เอกสารหลักฐาน เพื่อรวบรวม หรือขอ เอกสารเพิ่มเติมในกรณี
ที่เอกสารหลักฐานไมครบถวน กอนนําสงสํานักงาน ป.ป.ช.
แนวทางการควบคุม
ควรกําหนดใหมีผูประสานงานของแตละหนวยงาน เพื่อทําหนาทีร่ วบรวมขอมูลในหนวยงาน
ของตนเอง รวมทั้งมี หน าที่ ป ระสานงานกั บ สํานักบริห ารยุทธศาสตร ทั้งในสว นของการรับ-ส งขอมูล เอกสาร
หลักฐาน หรือในกรณีทีพบขอสงสัยในรายละเอียดตัวชี้วัด เพื่อใหขอมูลทีหนวยงานรับผิดชอบสามารถจัดเตรียม
ขอมูลไดอยางครบถวน ถูกตอง และเกิดความรวดเร็วในการประสานงาน
3.3 การประสานงานกับสํานักงาน ป.ป.ช.
พบวา กรณีที่ห นว ยงานผูรับ ผิดชอบในแตละตัว ชี้วัดเกิดขอสงสัยในรายละเอียดตัวขี้วัด
การจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐาน อาจตองประสานไปที่สํานักงาน ป.ป.ช. ดวยตนเอง ซึ่งอาจทําใหเกิดความ
เข า ใจในรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ที่ แ ตกต า งกั น ระหว า งหน ว ยงานผู รั บ ผิ ด ชอบ ในแต ล ะตั ว ขี้ วั ด กั บ สํ า นั ก บริ ห าร
ยุทธศาสตรซึ่งทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการรวบรวมขอมูล
แนวทางการควบคุม
สํานักบริหารยุทธศาสตรควรกําหนดใหมีเจ าหนาทีผูรั บผิดชอบหลั กในการประสานงาน
เกี่ยวกับรายละเอียดตัวชี้วัดกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการประสานงานระหวาง
หนวยงานภายในสํานักงานศาลปกครองกับสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อลดขั้นตอนการประสานงานใหอยูในจุดเดียว
ซึ่งจะทําใหรวบรวมขอมูล ไดอยางครบถวน ถูกตอง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสรางความเขาใจในรายละเอียด
ตัวชี้วัดภายในองคกรไปในทิศทางเดียวกัน กอนสงขอมูลไปยังสํานักงาน ป.ป.ช.

๔

3.4 การนําเสนอขอมูลดานการจัดซื่อจัดจางผานเว็บไซตของสํานักงานศาลปกครอง
จากการสอบทานการนําเสนอขอมูลดานการจัดซื้อจัดจางผานทางเว็บไซตของ สํานักงาน
ศาลปกครอง ณ ปจจุบัน นั้น พบวา
๑) การจั ด หมวดหมู ข อ มู ล ด า นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งเพื่ อ เผยแพร ใ นเว็ บ ไซต สํ า นั ก งาน
ศาลปกครอง ไมมีการจําแนกขอมูลระหวางสํานักงานศาลปกครองในสวนกลางซึ่งรับผิดชอบโดยสํานักบริหาร
ทรัพยสิน กับสํานักงานศาลปกครองในภูมิภาค ทําใหยากตอการสืบคนขอมูลเพื่อประเมินผลของ สํานักงาน ป.ป.ช.
๒) จากการสืบคนขอมูลในเว็บไซตของสํานักงานศาลปกครองและจากการสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมจากสํานักประชาสัมพันธทราบวา ณ ปจจุบัน มีหนวยงานที่สงขอมูลดานการจัดซื้อจัดจางมาเผยแพร
ไม ค รบถ ว นหลายหน ว ยงาน และสํ า นั ก งานศาลที่ เ ป ด ใหม (สํ า นั ก งานศาลปกครองสุ พ รรณบุ รี สํ า นั ก งาน
ศาลปกครองภูเก็ต และสํานักงานศาลปกครองยะลา) ก็ยังไมทราบวาหนวยงานของตนตองดําเนินการอยางไรบาง
เกี่ ยวกับ โครงการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปรงใสฯ และไมทราบวาตองเผยแพรขอมูลผานทาง Link ของ
สํานักงานศาลปกครอง
แนวทางการควบคุม
๑) ในเว็ บ ไซต ของสํานักงานศาลปกครองควรกําหนดหมวดหมูของขอมูล การจัดซื้อ
จัดจางแยกออกเปนสวนกลาง และสวนภูมิภาค โดยแยกเปนรายสํานัก เพื่อใหงายตอการสืบคนและ ลดความ
สั บ สนในส ว นของผู ป ระเมิ น (สํ า นั ก งาน ป.ป.ช.) อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถสอบทานได ว า ในแต ล ะเดื อ นหน ว ยงาน
มีการเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตสํานักงานศาลปกครองครบถวนหรือไม อยางไร
๒) สํานักงานศาลปกครองอาจปรับวิธีการประกาศจัดซื้อจัดจางจากเดิมที่เผยแพรขอมูล
ผานสํานักประชาสัมพันธเปนการเชื่อมโยงขอมูลประกาศจัดซื้อจัดจางจากระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางมายัง
เว็บไซตของสํานักงานศาลปกครองโดยตรงแบบอัตโนมัติในรูปแบบ RSS ตามรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการเชื่อมโยง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐4๓๓/ว ๓7 ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕61 เรื่อง การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อ
จัดจางจากเว็บไซต www.gprocurement.go.th ไปยังเว็บไซตหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ สํานักตรวจสอบภายใน ได
สอบถามข อ มู ล เบื้ อ งต น ไปยั ง เจ า หน า ที่ สํ า นั ก วิ ท ยาการสารสนเทศเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การตามหนั ง สื อ
กรมบัญชีกลางแลว ทราบวา สามารถดําเนินการได
สํานักงานศาลปกครองไดนําขอมูลผลการวิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ มาใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยนําไปกําหนดเปนกิจกรรมตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานศาลปกครอง ซึ่งได
ปรับปรุงการดําเนินงานที่เปนจุดออนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การปรับปรุงเว็บไซต และการสื่อสารสรางความเขาใจ
ใหกับบุคลากร เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครองใหมีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และใหบุคลากร
สํานักงานศาลปกครองไดรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ สํ านั กงานศาลปกครองได กําหนดใหทุ กหน วยงานในสั งกั ดสํ านั กงานศาลปกครองดํ าเนิ นการ
วิเคราะหการประพฤติปฏิบัติตนที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอนในเรื่องเวลา และการใชวัสดุ อุปกรณ และของใชใน
ราชการ และกําหนดเปนมาตรการ/แนวทางปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน ตามหลักเกณฑและแนวทางการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติงานระดับหนวยงานของสํานักงานศาลปกครอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตัวชี้วัดที่ ๙
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ซึ่งทุกหนวยงานไดดําเนินการตาม
มาตรการ/แนวทางดังกลาวอยางตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

