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บทที่ 1  

บทน า 
 

1.1 หลกัการและเหตผุล  
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ใน
เรื่องดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ อีกด้วย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยส านักปลัด ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ ทับซ้อน การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก 
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ 
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
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เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป
ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์  จาก
ทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าที่ผิดทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ ความ
เสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะท า
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ย่ิงมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
มากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี ้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
นโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบ ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ 
การวางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง กับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความ
ไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา 
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
ปลัดกระทรวง-สาธารณสุข การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวง-สาธารณสุขทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการ
ส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหา
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์  
1.2.1 เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด  

ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
1.2.2 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
1.2.3 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา 

ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  

1.2.4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสีย และประชาชน 
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บทที่ 2  

 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 

2.1 การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง  ด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่  ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  และความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact)  และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิง
พรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
 

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 

จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดบั ดังนี้ในการ

วิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับ

ความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 

และขอบเขตของระดบัความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท 

ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณต์า่งๆ x ความรนุแรงของเหตกุารณต์า่งๆ  
(Likelihood x Impact)  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
การ จัดแบ่ง ดังนี ้
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 

ระดบัความเสีย่ง = โอกาสในการเกดิเหตกุารณต์า่งๆ x ความรนุแรงของเหตกุารณต์า่งๆ 
                               (Likelihood x Impact) 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ใน
การจัดแบ่ง ดังนี ้
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 ตารางระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ผกา  
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัย
เสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานวา่ ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 

 ตารางที ่2 วเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ผกา  

ประเดน็ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์
การประเมนิความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

 ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
1. การจัดหา
พัสดุ  

 

การจดัหาพัสดุ
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มี
การแบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง และ
แสวงหา
ผลประโยชน์
ส่วนตวัใน
ต าแหน่งหน้าที ่ 

 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดย
การซื้อจ้าง เช่า แลกเปล่ียน หรือ
โดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ ์วิธี
ปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องรวมถึง ด าเนนิการตาม
เกณฑก์ารประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 
Assessment : ITA)  
 

5 5 25 1 
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ประเดน็ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์
การประเมนิความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

 ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
2. การจัดท า
โครงการ
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุม และ
สัมมนา  

 

การจดัท า
โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษา
ดูงาน ประชุม 
และสัมมนา  
เป็นเท็จ และไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัในต าแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  

5 5 25 1 

3. เบิกค่า 
ตอบแทน  

  เบิกค่าตอบแทน 
  การปฏิบัติงาน 
  นอกเวลาราชการ 
  และในวันหยุด 
  ราชการ ค่าตอบ   
  แทนเจ้าหน้าที ่
  ที่ปฏิบัติงานให้  
  กับหน่วยบริการ 
  ในสังกัด ค่าเบ้ีย 
  เล้ียงเหมาจ่าย  
  เป็นเท็จ ไมเ่ป็น     
  ไปตามระเบียบ   
  ที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทน  การ 
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัต ิ
งานใหก้ับหนว่ยบริการ ค่าเบ้ีย
เล้ียงเหมาจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้องไมใ่ห้เกดิ
การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัในต าแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย  

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 

4. การใชร้ถ
ราชการ  

  1.ผู้ใช้รถราชการ 
   ละเลยไม่ปฏิบัติ   
  ตามระเบียบ 
กระทรวง 
มหาดไทยว่า
ด้วยการใช้และ
รักษารถยนต
ขององคกร
ปกครองสวน   
ท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 

เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  

4 4 16 
(สูงมาก) 

2 
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ประเดน็ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์
การประเมนิความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

 ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 

 2 เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน  
เหมาจ่ายแทน
การจดัหา  
รถประจ า
ต าแหน่ง
ส าหรับ
ข้าราชการผู้มี
สิทธิได้รับ  
รถประจ า
ต าแหน่ง  
3. ใช้เก็บรักษา 
ซ่อมบ ารุง  
รถส่วนกลาง
และ รถรับรอง 
ไม่เป็นไป  
ตามระเบียบ
กระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรกัษา
รถยนตของ  
องคกรปกครอง 
สวนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 
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2.3 การจดัท าแผนภมูคิวามเสีย่ง (Risk Map)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสทีจ่ะเกดิความเสียหาย (Likelihood) 
 
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความส าคัญของ ความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่  3  

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัลาดบัความส าคญัของความเสีย่งดา้นผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

 

 

 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ด้านผลประ- 
โยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต น าผลที่ได้มาก าหนด
มาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าตัวชี้วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกา ก าหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัด
ที่ 1 ภารกิจหลักหน่วยงาน ดังนี ้
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 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจ
หลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจ าตามหน้าที่ตามปกติ (Function Based)  
 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based)  
 ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนที่ (Area Based)  
 ดังนั้น ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา จึงก าหนด  
 1. มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยใน 4 ประเด็น คือ 
(1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา (3) การเบิก

ค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ  2562 ต่อไป  
 2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท า

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาประจาปีงบประมาณ 2562 ต่อไป 

   
 
 
 


