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 เรื่อง
ง
ง
   

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  

 เรื่องเดิม 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) เป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความ
เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดั บ
สากล พร้อมทั้ง  สนองตอบนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น  
 

 ข้อเท็จจริง 
   ส านักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งแนวทาง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment -ITA) ในปี พ.ศ.๒๕6๕ ข้อ ๐๓๖ การประเมิน
ความเสี่ยงการ  ทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการ
ประเมิน เช่นเหตุการณ์  ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง  มาตรการและการด าเนินการ ในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  
 

 ข้อพิจารณา 
๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕  
           ๒. เห็นควรเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง  ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบและโปรดแจ้งพนักงานทุกส่วนได้ทราบต่อไป  
   

  (ลงชื่อ) 
                                      (นายชานน  ไกรกลาง) 

                                     ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

.............................................................................................................................................................................. 

         (ลงชื่อ)  
         (นายณัฐพร  หน่วงกระโทก) 

         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
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ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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.............................................................................................................................................................................. 

          (ลงชื่อ)พันจ่าเอก  
       (ธัญพิสิษฐ์  เพ็งที) 

                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก    

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

           
                                               (ลงชื่อ)  
                                                        (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง)                                        
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
  

 
 

  



งานส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต ๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร  
๑.๑ ประวัติ/ส่วนราชการ/อ านาจหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   มีทั้งหมด  ๑๔  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน
ของชุมชน  14  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกุ ดจอก  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในปี พ .ศ. 2564 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
3,324 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   4,548 คน  คิดเป็นร้อยละ  73.09 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 3,320 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 4543 คน  คิดเป็นร้อยละ  
73.08 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ
เลือกตั้ง ไม่ ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การ
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ท่ีมี
หน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณร งค์  ประชาสัมพันธ์  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาต าบล นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน   ของคณะผู้บริหาร   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  อสม. และกรรมการชุมชน   โครงการอื่นๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับ
ท้องถิ่นอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ   โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   มีอัตราก าลังพนักงาน
ส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้   เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และได้รับการยกฐานะจาก
สภาต าบล  ขึ้นเป็น “ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ” เมื่อเดือนมีนาคม พ .ศ.  2539  ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 2537 ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 หมู่บ้าน ตั้งอยู่
ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2 (นครราชสีมา – ขอนแก่น)  เป็น
ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร 

๒. สถานการณ์การทุจริต  
การทุจริตคอร์รัปชัน  คือการใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่  ที่ตนเองมีอยู่เพื่อเอ้ือประโยชน์  

ให้แก่ตนเอง ญาติ พ่ีน้อง และพวกพ้อง  การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีความสลับซับซ้อน  ซึ่งในการ 
แก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย  องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ  (Transparency internnational) มี 
ความจ าเป็นว่า  จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นกรณีพิเศษ  กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการ  
ทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ  โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน  ทั้งในส่วนที่ 
เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงต้องพิจารณา  
ปัญหาบนพ้ืนฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่  
มีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจถูกกระทบจากการด าเนินมาตรการณ์
ดังกล่าวด้วย ส าหรับประเทศไทยการทุจริตมีความ เกี่ยวพันกับการท านิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการท า 
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ธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน  ทั้งในประเทศและ  ต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน  โดยในประเทศไทยนั้น
การทุจริตมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่การเมืองระดับประเทศ  ระดับท้องถิ่น  ระดับราชการ  ทั้งฝ่ายพลเรือน  ทหาร 
และต ารวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งเข้ามาร่วมกับภาครัฐ  

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประ เภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วน  บุคคล  โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน  กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลางและความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวมท าให้เกิดผล
ประโยชน์ขององค์กร  หน่วยงาน และสังคม ต้องสูญเสียไป  เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริก าร
และความเป็นธรรม  
 

๓.การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง สถานการณ์  หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล  ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง

ข้าราชการ  พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร  ซึ่งอาจมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ  และส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนา  และรูปแบบที่
หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ  ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
สินทรัพย์ก็ได้ อาท ิการแต่งตัง้พรรคพวกให้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน  การพิจารณาอนุมัติ /อนุญาตให้ญาติที่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์ทางราชการโดยมิชอบ  

๓.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ในระบบในการบริหารปัจจัย
และ ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้  
๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการด าเนินงานของ

องค์กร การก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน  

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน  (Financial Rick) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง
งบประมาณการเงิน ที่ใช้ในการด าเนินการโครงการนั้นๆ  

๓) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน
ทุกๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ  อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน  

๔) ความเสี่ยงด้านกฎ  ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  (Compliance Risk) หรือ (EventRisk) 
คือความเสี่ยง ที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่
เหมาะสม หรือเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัยคือ  

๑) ปัจจัยภายใน  เช่น นโยบายของผู้บริหาร  ความซื่อสัตย์  จริยธรรม คุณภาพของบุคลากรและการ
เปลี่ยนแปลง  ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ  การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง  
การควบคุมก ากับดูแล ไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น  

๒) ปัจจัยภายนอก  เช่น กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ  การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น  
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบ ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส  ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
จากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด  ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมาก
เท่านั้น  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม  กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อลด มูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต  ได้น าเอาความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ  มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of theTread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกัน  ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  และสามารถก าหนดมาตรการ
แนวทางการป้องกันยับยั้งการ ทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต  และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ  ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ
และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เป็นเหตุท าให้             

๑) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ    
 ๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม ความมีจริยธรรม  

๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และการยึดมั่นใน  
หลักธรรมาภิบาล  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายในและการร้องเรียน ร้องทุกข ์ดังนี้  

การด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงขอ งการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่  ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรือ
ก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕  
          ๑) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต  หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

   - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง                    
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือมีการเอื้อ  

ประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค  
        - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้อง  หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ซึ่งส่งผลทางลบ  ต่อผู้อื่นที
เกี่ยวข้อง  

๒) การพิจารณากระบวนงานที่ เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต  หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน  
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม        
 - การรับจ่ายเงิน            
 - การบันทึกบัญชีรับจ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน       
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ  
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 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ ์การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา    

  - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์         
  - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง   
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  

๓) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม  
- สูญเสียงบประมาณ  
- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
๔) แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรืออาจก่อให้เกิดการ

ขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๔.๑) การจัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ข้อบังคับ

ว่าด้วย เรื่องจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  เรื่องประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  และ
เรื่องนโยบายใน  การพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินง านของหน่วยงานภาครัฐ  ได้แจ้งส่วน
ราชการให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคคลากรภาครัฐทุกระดับ  รับทราบประกาศและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด  

๔.๒) การจัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตส านึกร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้  
- ผ่านเว็บไซต์  เฟสบุ๊ค เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ก ากับดูแล และการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานรัฐ และแจ้งเบาะแสพบเห็นการทุจริตให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
- จัดท าแผ่นพับ สื่อวิดีทัศน์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ 
- กิจกรรม NoGift Policy งดให้งดรับของขวัญและของก านัล  วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2565 

      ๔.๓) มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม ๒๕๖๕ เพ่ือ
เป็น ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  
และให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง    
      ๔.๔) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอกได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย ) 
ภายใต้แนวคิด "ZERO Tolerance ชาวต าบลกุดจอก ไม่ทนต่อการทุจริต" 11  มกราคม ๒๕๖5  

     ๔.๕) ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง การพบเห็นการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุจริต หรือ บริการไม่สุภาพ ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ  
           ๔.๖) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ า เสมอ
และต่อเนื่อง  

            ๔.๗) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเว็บไซต์  องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดจอก www.kudjok.go.th  

๕.สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ได้จัดเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  จ านวน 37 คน 

เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  และน ามาก าหนดพฤติกรรมที่น าไปสู่การเกิดการ
ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ดังนี้       

๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  
๒) การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  
๓) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ  

http://www.kudjok.go.th/
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๔) การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง  
๕) การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน  
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  ได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและ
ผลกระทบที่ จะเกิดการทุจริต ประพฤติชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  โดย
วิเคราะห์จากพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น น ามาก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการ
ปฏิบัติงานที่ อาจเกิดก่อให้เกิดการทุจริต  หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ดังนี้  

๕.๑ การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน  
              - เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก โอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง โอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น้อย โอกาสเกิดข้ึนน้อย 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดข้ึนยาก 
0 ไม่มี ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน 

 
              - เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง  ปลดออก 
3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  ลดเงินเดือน 
2 น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  ภาคทัณฑ์ 
0 ไม่มี ไม่มีผลกระทบ 
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5.2 ระดับความเสี่ยง คือ การแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ

ของระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละเหตุ  (โอกาส X ผลกระทบ ) และ
น ามาจัดระดับ ความส าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ดังนี้   

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง * ระดับความรุนแรงของผลกระทบ = คะแนนระดับความเสี่ยง 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง ค าอธิบาย 

4 สูงมาก 19 - 25 จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด 
และประเมินซ้ า 

3 เสี่ยงสูง 13 – 18 จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลด 
ความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2 ปานกลาง 7 - 12 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน 
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้ 

1 น้อย 1 - 6 ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพ่ือให้เกิด
ความเสี่ยง 

   
ผลการ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบห รืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕  
 

ล าดับ 
 

ปัจจัยความเสี่ยงในการ เกิดทุจริต 
 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
คะแนนโอกาส 

* 
ผลกระทบ 

 
ล าดับความเสี่ยง 

1 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 3 3 9         2 
2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 2 6 1 
3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 3 9 2 
4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 3 9 2 
5 การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการไป

ใช้ ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  
3 3 9 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์มาตรฐานระดับความเสียง(Degree of Risk)  
 

จากตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ  
ระดับความเสี่ยงน้อย 
(๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้น ได้แก่ การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของราชการ
ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  
ระดับความเสี่ยงปานกลาง  

(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้  ได้แก่ 
การเอ้ือ ประโยชน์ต่อ พวกพ้อง การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตาม 
ระเบียบ และการเบิกจ่าย งบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ  
 

แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 

ปัจจัยที่จะเกิดความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ  
 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับ 

ผิดชอบ 
ระดับ
โอกาส 

ระดับ
ผลกระทบ 

คะแนน
โอกาส x 
ผลกระท

บ 

ไตร 
มาส 
1 

ไตร 
มาส 
2 

ไตร 
มาส 
3 

ไตร 
มาส 
4 

1.การเอื้อประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

3 3 9 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็น
ของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
1.2 หลีกเลี่ยงส ถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการด ารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม 
หรือน าไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม 
1.3 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 
1.4หลีกเลี่ยงกิจกกรมใดๆ ที่ท าให้องค์กรเสื่อมเสีย ช่ือเสียงประ ชาชนขาดความ
ไว้วางใจ 
1.5ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการให้การรับของขวัญ ของ
ก านัล การรับรองและการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.6 อื่น ๆ (ระบุ 
รายละเอียด)............................................................................................. .................
............................... 

    ทุกกอง 

2. การใช้อ านาจ 
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

3 
 
 
 
 

2 6 ควบคุม ก ากับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอกอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
2.1 ต้องไม่ถามน าถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลหรือ
ผลประโยชน์ ๆ 
2.2 หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน ควรปฏิเสธ การรับของก านัล ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็น
กลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.3 ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้นทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ 

    ทุกกอง 

3. กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ 

3 3 9 3.1 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัด 
จ้างอย่างเคร่งครัด 
3.2 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างท ารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกคร้ัง 
3.3 ควบคุม ก ากับ ดุแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
3.5 อื่น ๆ (ระบุ 
รายละเอียด)..............................................................................................................
............................... 

    ทุกกอง 

4. การเบิกจ่ายงบ 
ประมาณไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 3 9 4.1 ควบคุม ก ากับ ดุแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด 
4.2 อื่น ๆ (ระบุ 
รายละเอียด)..............................................................................................................
............................... 

    ทุกกอง 



5. การเบียนบัง
ทรัพย์สินหรือเวลา
ของราชการไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น 

3 3 9 5.1 ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุ
ส านักงาน เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
5.2 ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น 
5.3 ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสยีหายก่อนเวลาอันควร การ
ซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจ าเป็นต้องกระท าตามความเหมาะสม 
5.4 ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน 
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
5.6 ไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือไปท างานภายนอก 
4.2 อื่น ๆ (ระบุ 
รายละเอียด)..............................................................................................................
............................... 

    ทุกกอง 

6. อื่น ๆ (ระบุ 
รายละเอียด 

   อื่น ๆ ……..ระบุรายละเอียด 
..................................................................................................  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบหรือกระตุ้น  

ให้เกิดการทุจริต มีการก าหนดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  
มาตรการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น จ านวน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

                                      การประเมินความเสี่ยงทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕  

                     องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 1 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกาด าเนินงาน  การเอื้อผลประโยชน์พวกพ้อง 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
 

ใช้ต าแหน่ง หน้าที่ราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ 
รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบใดๆ  

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต รับของขวัญของรางวัล 
การควบคุม/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

-ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน  
-ประกาศ คกก.ป.ป.ช.หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

ประเมินระดับของความเสี่ยง  ประเมิน ระดับ ๒ ระดับความเสียงปานกลาง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต  
 

- ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการ
กระท าอย่างใกล้ชิด/  
- สอบทาน/ก าชับให้ปฏิบัติตาม 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การให้ความรู้การอบรมตามโครงการ/
หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาต่อต้านการทุจริต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้รายงาน นายชานน  ไกรกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชื่อโครงการ/กิจกรรม 2 
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกาด าเนินงาน  การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์  

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
 

รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ไป  ช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอกอาจรับเงินค่าสมนาคุณ  สิ่งของ หรือ
ของขวัญ 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต รับสิ่งของหรือของรางวัลมีผู้เสนอให้ 
การควบคุม/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

- ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน 
- ประกาศคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน     
- ประกาศแผนบริหารความเสี่ยง 

ประเมินระดับของความเสี่ยง  ประเมิน ระดับ ๑ ยอมรับความเสี่ยง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต  
 

ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระท า
อย่างใกล้ชิด/สอบทาน/ก าชับให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การให้ความรู้ การอบรมตามโครงการ/
หน่วยงานส่งเสริมและ พัฒนาต่อต้านการ
ทุจริต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้รายงาน นายชานน  ไกรกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 3 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกาด าเนินงาน  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามระเบียบ  

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
 

ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง
เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอเอกสารเพื่อการ
พิจารณาไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและไม่
ปฏิบัติตามประกาศ 

การควบคุม/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

ประเมินระดับของความเสี่ยง  ประเมิน ระดับ 2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต  
 

ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระท า
อย่างใกล้ชิด/สอบทาน/ก าชับให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การให้ความรู้ การอบรมตามโครงการ/
หน่วยงานส่งเสริมและ พัฒนาต่อต้านการ
ทุจริต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้รายงาน นายชานน  ไกรกลาง 
 

  



 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 4 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกาด าเนินงาน  การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ  

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
 

การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต เอกสารไม่ครบถ้วนแต่อาจมีการเบิกจ่ายเงินท า
ให้เกิดความเสี่ยงในข้อที่เอกสารไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบฯ 

การควบคุม/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี
งบประมาณของ อปท. พ.ศ.2563 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2561 

ประเมินระดับของความเสี่ยง  ประเมิน ระดับ 2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต  
 

ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระท า
อย่างใกล้ชิด/สอบทาน/ก าชับให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การให้ความรู้ การอบรมตามโครงการ/
หน่วยงานส่งเสริมและ พัฒนาต่อต้านการ
ทุจริต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัว
ใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้รายงาน นายชานน  ไกรกลาง 
 
 
 
 
 
 

  



 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนกาด าเนินงาน  D  การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประ 
โยชน์ส่วนตน 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  
 

การใช้รถราชการไม่เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ 
ใช้รถไม่ขออนุญาต และใช้รถออกนอกเขตอนุญาต  
 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต - ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ า ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ รถยนต์ หรือ วัสดุส านักงาน เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงาน  
- เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วน ตนหรือผู้อื่น  
- ไม่ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการ
ช ารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซม
หรือบูรณะถือเป็นความจ าเป็นต้องกระท าตาม 
ความเหมาะสม  
- ไม่ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ พากเพียร 
อุทิศตน  
- ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 

การควบคุม/ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 

- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การ
ใช้และรักษา รถยนต์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการ
รักษาวินัย  และการด า เนินการทางวินัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประเมินระดับของความเสี่ยง  ประเมิน ระดับ 2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต  
 

ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการกระท า
อย่างใกล้ชิด/สอบทาน/ก าชับให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบ 

ตัวชี้วัดผลส าเร็จ การให้ความรู้ การอบรมตามโครงการ/หน่วยงาน
ส่งเสริมและ พัฒนาต่อต้านการทุจริต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก อ าเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ชื่อผู้รายงาน นายชานน  ไกรกลาง 
 
 
 
 
  

  



มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ 

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดล าดับของความเสี่ยง ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความ เสียงปาน
กลางและ ความเสี่ยงน้อย  ท าให้เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องมีมาตรการในการป้องกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดจอก จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือ
อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ ดังนี้  

๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ  
1) จัดท าแผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติให้เข้าใจระเบียบข้อกฎหมายเรื่องการ

จัดซื้อ จัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได้  

๒) ก าหนดแผนอัตราก าลังให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เพียงพอ  
๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
๔) หากพบว่ามีการกระท าผิดจะต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด  

๕) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากร
ใน หน่วยงาน เพ่ือไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดย
การ ฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหาร และการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้าง
ส านึกสุจริต  

๒.การเบิกจ่าย  

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติงานถูกต้อง  
โปร่งใสตรวจสอบได้  

๒) สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือใน 
การปฏิบัติงาน  

๓) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๔) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
๓. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
๑) สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด  

๓) ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
๔. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่  
๑) เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือ  

บุคคลอ่ืน  
๒) หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม ก ากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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๓) หากพบว่าไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการด าเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที  

๕.การใช้อ านาจเรียกรับผลประโยชน์  
๑) มีมาตรการควบคุมก ากับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  ทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก และควบคุมก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายไม่เรียกรับ 
ผลประโยชน์อื่นใด  

6. การก ากับติดตาม/การควบคุม  
๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานก าชับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด  การ

ทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงานอย่างเคร่งครัด  
๒) ให้หัวหน้าหน่วยงาน  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นประจ า กรณี

เกิดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน  ตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นในหน่วยงาน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที  

๓) ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
๗. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ไม่มีเรื่องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
 

                                                 (ลงชื่อ)                             ผู้จัดท ารายงาน  
                                      (นายชานน  ไกรกลาง) 

                                     ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้ทราบและถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

         (ลงชื่อ)  
       (นายณัฐพร  หน่วงกระโทก) 

                                        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก      
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนได้ทราบและถือเป็น
แนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด          

                                   (ลงชื่อ)พันจ่าเอก  

       (ธัญพิสิษฐ์  เพ็งที) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก    

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นควรด าเนินการตามเสนอ 

           
                                               (ลงชื่อ)  
                                                        (นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง)                                        

                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 



สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

ที ่

 
 

ความเสี่ยง 

 
ระดับโอกาส 

 
ระดับผลกระทบ 

โอกาส/
ผลกระทบ 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

0 1 2 3 4 5 ระดับ 0 1 2 3 4 5 ระดับ คะแนน คะแนน 
1 การเอ้ือ

ประโยชน์
ต่อพวกพ้อง 

   37   3 
 

   37   3 9 2 

2 การใช้
อ านาจ
หน้าที่เรียก
รับ
ผลประโยชน ์

   37   3   37    2 6 1 

3 กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

   37   3    37   3 9 2 

4 การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

   37   3    37   3 9 2 

5 การเบียดบัง
ทรัพย์สิน
หรือเวลา
ราชการไป
ใช้ประโยชน์
ส่วนตนหรือ
ผู้อื่น 

   37   3    37   3 9 2 

หมายเหตุ ข้อมูลจัดเก็บจากผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น จ านวน 37 คน               
ระดับความเสี่ยงน้อย             
(๑) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้น               
ระดับความเสี่ยงปานกลาง                                
(๒) ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้  
ได้แก่ การเอ้ือประโยชน์ต่อ พวกพ้อง การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้
ความเสียงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้  



**ตัวอย่าง ** 

แบบสอบถามความคิดเห็น  
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

 
* กรุณากรอกหมายเลขตามความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่างของระดับโอกาส  และระดับผลกระทบของแต่ละ 
ข้อความเสี่ยง ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  

              - เกณฑ์มาตรฐานระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง  
ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง โอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 
2 น้อย โอกาสเกิดข้ึนน้อย 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดข้ึนยาก 
0 ไม่มี ไม่มีโอกาสเกิดข้ึน 

 
              - เกณฑ์มาตรฐานระดับความรุนแรงของผลกระทบ  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง  ปลดออก 
3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  ลดเงินเดือน 
2 น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  ตัดเงินเดือน 
1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง  ภาคทัณฑ์ 
0 ไม่มี ไม่มีผลกระทบ 

 
 

 

 



 

ที ่  

ความเสี่ยง 
ระดับ
โอกาส 

ระดับ
ผลกระทบ 

 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง   ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ  และบุคลากร
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส  การ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่  
1.1  ไม่ใช้ต าแหน่ง  หน้าท่ีราชการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตน  ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ  รางวัล 
ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ  
๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการ
ด ารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือน าไปสู่ความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  
๑.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์  โดย
ยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  
๑.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ท าให้องค์กรเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ 
1.๕ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือค าแนะน าเกี่ยวกับ
การให ้การรับของขวัญ ของก านัล การ รับรอง และ
การจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.6 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด) 

2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ  และบุคลากร
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไข ปัญหาการ
ทุจริตจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด ได้แก่  
๒.๑ ต้องไม่ถามน าถึงการให้การรับของขวัญ  ของที่
ระลึก ของก านัลหรือผลประโยชน์ใด ๆ  
๒.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น  ควรปฏิเสธ
การรับของก านัล ของขวัญหรือของ ประโยชน์อ่ืนใด
โดยอธิบายว่าขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ  ความ
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าท่ี  
๒.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด  เช็ค พันธบัตร  หุ้น 
ทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์  หรือสิ่งอ่ืน ใดๆ 
เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง  การรับบริการ  
การรับการฝึกอบรม  หรือสิ่งอ่ืนใดใน ลักษณะ
เดียวกัน  
๒.๔ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืน  ใด
กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  
๒.๕ ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัล
หรือประโยชน์ใดๆ  ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ  
๒.๖ เก็บรักษาหลักฐานการจ่ายเงินท่ีแสดงมูลค่า
ของขวัญ ของที่ระลึกเพื่อการตรวจสอบ  
๒.๗ กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน  ภายนอก
อาจรับเงินค่าสมนาคุณ  สิ่งของหรือของขวัญตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
2.8 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด) 



ที ่ ความเสี่ยง ระดับ
โอกาส 

ระดับ
ผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

3 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป
ตามระเบียบ 

  ๓.๑ ควบคุม  ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ  และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว  ทางการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด  
๓.๒ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดท ารายงานสรุป  การจัดซื้อ
จัดจ้างรายเดือน  และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
รับทราบทุกครั้ง  ๓.๓ ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ  จัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๓.๔ ควบคุม  ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ  และ
บุคลากรให้ปฏิบัติตาม  พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างอ
ย่างเคร่งครัด  
3.5 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด) 

4 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

  ๔.๑ ควบคุม  ก ากับ ดูแล ให้ข้าราชการ  และ
บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่าย  การเงิน
และการคลังอย่างเคร่งครัด  
4.2 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด) 

5 การเบียดบัง ทรัพย์สินหรือเวลา ของ
ทางราชการไป ใช้ประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น  
 

  ๕.๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  เช่น น้ า ไฟฟ้า 
โทรศัพท์  รถยนต์  หรือวัสดุ ส านักงาน  เพื่อ 
ประโยชน์ของทางราชการเท่าท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน  
๕.๒ ไม่เบียดบัง  ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
๕.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการช ารุด
เสียหายก่อนเวลาอันควร  การซ่อมแซม  หรือบูรณะ
ถือเป็นความจ าเป็นต้องกระท าตามความเหมาะสม  
๕.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอุสาหะ  พากเพียร อุทิศ
ตน  
๕.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความสามารถ  
๕.6 ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปท างานภายนอก 
5.7 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)  

6 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)   6.1 อื่น ๆ (ระบุรายละเอียด) 

 

 


