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บทที่ 1   
บทน ำ 



 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ           
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม         
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด ยัง
พบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่า วหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ี
เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรง ขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาด                 
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
                  องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม วิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of SponsoringOrganizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
              การวิเคราะห์ ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน
ท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริง ท่ีบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ี
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ี ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งใน
องค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจใ ห้
ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ 
การกระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 
สำมำรถจ ำแนกควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 



 

               1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ 
พันธกิจ ในภาพรวมที่เกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร 
              2. ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผล
ในการด าเนินโครงการ 
              3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและ
การเงิน   เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้อง
กับข้ันตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการ
จัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
              4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ( Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย 
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่างสัญญาท่ีไม่ 
ครอบคลุมการด าเนินงาน 
              กำรวิเครำะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้  น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ มา
ด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล    
นาขุม การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมทราบถึง
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น สามารถก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ท่ีเป็นปัญหา
ส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย เป็น
พิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
        ๒. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
        ๓. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี  ยืน
หยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
        ๔. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 
 
 

บทที่ 2   
กำรวิเครำะหค์วำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชนท์บัซ้อน 



 

 
2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
               การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง และด าเนินการวิเคราะห์และ
จัดล าดับความเส่ียงโดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ความเส่ียง ( Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเส่ียง ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข  หรือ
จ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 
 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 
        

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

                                                                         
           เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำรด ำเนินงำน 
(บุคลำกร) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

  1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 
 

     ระดับของความเส่ียง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญในการบริหารความเส่ียง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้
 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 



 

 ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเส่ียง (Risk Profile) ท่ีได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเส่ียงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และผลกระทบ ท่ีเกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยท่ี 
 

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
(Likelihood x Impact) 

  
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นท่ีเป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับควำมเสี่ยง คะแนนระดับควำม
เสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด กำรแสดงสีสัญลักษณ์ 

เส่ียงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง   

เส่ียงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม   
ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี

มาตรการควบคุมความเส่ียง  
สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว       
 
                            
                           ตำรำงระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 
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  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ตำรำงที่ ๒ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำขุม 

 

ประเด็นควำมเส่ียง 

 

ปัจจัยเส่ียง 

 

วัตถุประสงค์ 

กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

โอกำส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ควำมเส่ียง 

ล ำดับ 
ควำมเส่ียง 

1. กำรจัดหำพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ.2560 เช่น การแบ่งซื้อ
แบ่งจ้าง และแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าท่ี 

 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุภาครัฐ 
โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยวิธีอื่นใด ให้สอดคล้อง
กับประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ Integrity 
and Transparency 
Assessment :ITA) 

๕ ๕ ๒๕  

(สูงมำก) 

 ๑ 

2. กำรจัดท ำโครงกำร
ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน 
ประชุม และสัมมนำ 

การจัดท าโครงการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เ พ่ื อ ให้ ก า ร จั ดท า โ ค ร ง กา ร
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนาถูกต้อง ไม่ให้ เกิด
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว 
ในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ 
โดยชอบตามกฎหมาย 

5 
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(สูงมำก) 
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๓. กำรเบิกจ่ำย
ค่ำตอบแทน 

 

 

 

 

เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร แ ล ะ ใ น
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบั ติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ค่าตอบแทนโดยไม่
ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ
ปฏิบัติงานในอบต.นาขุม      ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ 
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ ที่
เก่ียวข้อง  

เพ่ือให้การเบิกค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท า ค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพ่ิม
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่ง
หน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 
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        2.3 กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นควำมเสี่ยง 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

 

วัตถุประสงค์ 

กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 
โอกำส 

 
ผล 

กระทบ 

ระดับ 
ควำม
เสี่ยง 

ล ำดับ 
ควำม
เสี่ยง 

4. กำรใช้รถ
รำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ใช้รถราชการไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม    
 ๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการ
ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม                  
๓.ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบ ารุง
รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วนรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

เพ่ือให้การใช้รถราชการเป็นไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและ
ป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย (Likelihood) 
             จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางท่ี 3 
 

ตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง 

การจัดหาพัสดุ ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 2 (สูงมาก =  16 คะแนน) 
การใช้รถราชการ ล าดับ 2 (สูงมาก =  16 คะแนน) 
 

จำกตำรำงที่ ๓ ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ 
ทับองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม เห็นว่า น าผลท่ีได้มาก าหนดมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน หรือลดความ
เส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท าตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ระดับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาขุมก าหนดประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ในมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดท่ี 1 ภารกิจหลักของหน่วยงานดังนี้ 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในหารบรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจ
หลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน หรืองานประจ าตามหน้าท่ีปกติ (Function Based) 
  ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในหารบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) 
  ตัวช้ีวัดท่ี 1.3 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในหารบรรลุเป้าหมาย ในการ
ด าเนินงานตามภารกิจพื้นท่ี (Area Based) 
 ดังนั้น ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักในหารบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบาย
ส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม          
จึงก าหนด 
  1. มาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยใน 4 ประเด็น คือ         
1. การจัดหาพัสดุ, 2. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา, 3. การเบิกค่าตอบแทน และ 
4. การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
  2. น าประเด็นความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงมาจัดท า
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
  



 

 


