
  
 

 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรีัมย์ 



  
 

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรอืการปฏิบัติหน้าที ่ทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจริต หรอืก่อให้เกิดการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
1. สถานการณ์การทุจริต 

การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ที่ตนเองมีอยู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ ให้แก่ ตนเอง 
ญาติ พ่ีน้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วย
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ จนท าให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวม และท า
ให้ผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทาง การเงิน คุณภาพการให้บริการและ
ความเป็นธรรม 

2. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 

พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึง การ
กระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบ ที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูป ของตัว
เงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรค พวกให้ด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ สัมปทานหรือ
ผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ 

2.2 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและ ควบคุม
กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic  Risk)  คือ ความเสี่ยงทีเ่กิดจากกิจกรรมทางการ ด าเนินงาน ขององค์กร การ
ก าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง งบประมาณการเงินที่ใช้
ในการด าเนินการโครงการนั้น ๆ 

3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอน โดย
ครอบคลุมทุกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน 

4) ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่
สามารถปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องได้ หรอืกฎหมายทีมี่อยู่ไม่เหมาะสม หรอืเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน 
สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลาการ และการ เปลี่ยนแปลง
ระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคมุก ากับดแูลไม่
ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็น ต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี หรือสภาพ
การแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 



  
 

2.3 การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความ เสี่ยงที่เป็น ระบบ
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็น
ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งม ีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี โอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

3. การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลด มูลเหตุ
ของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งม ีสถานการณ์หรือสภาวการณ์
ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาส ก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริต
มากเท่านั้นการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต หรือการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ ในครั้งนี้ ไดน้ าเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาด าเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of SponsoringOrganizations of the Tread way 
Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและสามารถ ก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการ ทุจริต หรือปิด
โอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนดมาตรการหรือแนว ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การกระท า
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เป็นปัญหาส าคัญและพบ บ่อยอีกด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่อาจก่อใหเ้กิดการทุจริต การปฏิบติั
หรอืละเว้นการปฏิบัติหนา้ทีโ่ดยมิชอบในการ ปฏิบัติราชการและการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบ ถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น เหตุท าให้ 

1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบเพียงพอ 
2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม  ความมีจริยธรรม 
3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดความค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นใน หลัก

ธรรมาภิบาล 

4. การดำเนนิการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรอืการปฏิบัตหิน้าที่ ทีอ่าจก่อให้เกิดการทุจรติ หรอื ก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ ประจ า 
ปีงบประมาณ 2565 

4.1 การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- กระบวนงานทีเ่กีย่วข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหนา้ที่ ซ่ึงมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ เอ้ือประโยชน์

หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
- กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อ 

ผู้อื่นที่เก่ียวข้อง 
4.2 การพิจารณากระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



  
 

- การรับ – จ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
- การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างเหมาบริการ 
- การก าหนดคุณลักษณะพัสดุ การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าเสนอราคา 
- การควบคุมงานก่อสร้าง 
- การตรวจรับพัสดุ 
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 

4.3 ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
- สูญเสียงบประมาณ 
- เสื่อมเสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 

4.4 แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรืออาจ ก่อให้เกิดการ ขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

4.4.1 การจัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความ โปร่งใส 
เรื่อง ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิได้แจ้งทุกส่วน ราชการ
รับทราบและ ประกาศและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

4.4.2  จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.4.3 จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
4.4.4 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง 
4.4.5 จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้แก่เว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วน

ต าบลตะโกตาพิ www. takotaphi.go.th โทรศัพท์/โทรสาร 044-666220 

5. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
การประเมินความเสี่ยงด้านการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นการ ประเมิน ระดับ

โอกาสทีจ่ะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือหาประเมินโอกาสและผลกระทบของความ เสี่ยง ด าเนินการ วิเคราะห์ 
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการ ประเมินความเสี่ยงด้าน ผลประโยชนท์ับ
ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของ ผลกระทบ และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิง
คุณภาพเนื่องจากเปน็ข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่ สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือการ ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่
จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

5.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
5.2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
5.3 การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
5.4 การเอ้ือผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
5.5 การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

http://www.talook.go.th/


  
 

6. แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ ส่วนรวม 
ปัจจัยที่จะ 

เกิดความ เสี่ยง 
มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด˚าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1 

ไตรมาส 
2 

ไตรมาส 
3 

ไตรมาส 
4 

1. การเอ้ือ 
ประโยชน์ต่อ 
พวกพ้อง 

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบาย
เกี่ยวกับความ โปร่งใส การ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ 
1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึง ผลประโยชน์สว่นตน 
ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล 
ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ใน 
รูปแบบใดๆ 
1.2 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจ 
ก่อให้เกิดผลต่อ การด ารงไว้ซึ่ง ความ
เที่ยงธรรม หรือน าไปสู่การ ขัดแย้ง
ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม 
1.3 แก้ไขปัญหาความขดัแยง้ใน 
ผลประโยชน ์โดยยึดมั่นใน 
ผลประโยชน์ของทางราชการเป็น 
ส าคัญ 
1.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ท าให้ 
องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชน 
ขาดความไว้วางใจ 
1.5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือ 
ค าแนะน า เกี่ยวการให้การรับ
ของขวัญของก านัล การรับรอง และ
การจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

    ทุกส่วน ราชการ 

2. การใช้ 
อ านาจหน้าที่ 
เรียกรับ 
ผลประโยชน ์

ควบคุม ก ากับดูแลให้ข้าราชการและ
พนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การทุจริตองค์การ 
บริหารส่วนต าบลตะโกตาพิอย่าง 

    ทุกส่วนราชการ 



  
 

ปัจจัยที่จะ 
เกิดความ เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด˚าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
 เคร่งครัด ได้แก่ 

2.1 ต้องไม่ถามน าถึงการให้ การ รับ
ของขวัญ ของที่ระลึกของก านัล หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ 
2.2 หากมสีถานการณ์ดังกล่าว 
เกิดขึน้ ควร ปฏิเสธการรับของ ก านัล 
ของขวัญหรือ ผลประโยชน ์อ่ืนใด 
โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อ กฎหมาย 
นโยบายของรัฐ ความ เป็นกลาง 
2.3 ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เชค็ 
พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอ่ืนใดๆ เช่น 
ลดราคา การรับความบันเทิง การรับ 
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่ง
อ่ืนใดใน ลักษณะเดียวกัน 
2.4 ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ 
บุคคลใน ครอบครัวให้หรือรับ 
ของขวัญหรือประโยชน์อื่น ใดกับผู้ ที่
มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติ หน้าที่ 
2.5 ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ 
ระลึกของ ก านัลหรือประโยชน์ใดๆ 
ควรตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าได้ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ 
2.6 เก็บรักษาหลักฐานการใช้ 
จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญของที่
ระลึกเพ่ือการตรวจสอบ 
 

     

3.กระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่
เป็นไปตาม 
ระเบียบ 

3.1 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ 
และ พนักงานปฏิบัติ ตาม พรบ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อ จัดจ้าง อย่าง เคร่งครัด 
3.2 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ จ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง
จัดท ารายงาน สรุป 

    ทุกส่วนราชการ 

 



  
 

ปัจจัยที่จะ 
เกิดความ เสี่ยง 

มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาด˚าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
 การจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและ 

เสนอให้ ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 
3.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ 
เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง กับการ จัดซื้อจัด
จ้างต้องไม่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้
เสนองานในการจัดซื้อ จัดจ้าง 

     

4. การ 
เบิกจ่าย
งบประมาณ ไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและ
พนักงาน ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่าย การเงิน อย่าง เคร่งครัด 

    ทุกส่วน 
ราชการ 

5. การเบียด 
บัง ทรพัย์สิน 
หรือ เวลาของ 
ทาง ราชการ ไป
ใช้ ประโยชน์ 
ส่วนตน หรือ 
ผู้อื่น 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเช่น 
น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์รถยนต์ หรือวัสดุ 
สำนักงานเพื่อ ประโยชน์ของทาง 
ราชการเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
5.2 ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สิน 
ของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
5.3 ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการ ช ารุดเสียหายก่อน เวลา
อันควร การซ่อมแซม หรือ บูรณะถือ
เป็นความจ าเป็นต้อง กระท าตาม
ความเหมาะสม 
5.4 ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ 
พากเพียร อุทิศตน 5.5ปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่างเต็ม ความสามารถ 
5.6 ไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือไป ท างาน
ภายนอก 

    ทุกส่วน 
ราชการ 

 


