
 
 

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) 
------------------------------------- 

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle 
Blowing Policy) เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม 
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทุกคน ปฏิบัติงานอย่าง              
มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ                
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจเกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์กร หากพบว่ามีการละเมิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินงาน จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เมื่อพบเห็นการกระท าของ 
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. 
รวมทั้งฝ่าฝืนจริยธรรม จรรยาบรรณ หรือการประพฤติที่มิชอบ สามารถแจ้งเบาะแสการกระท าผิดตาม
ช่องทางที่ กปภ. ก าหนด โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครอง และ
รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได ้ 
 

วัตถุประสงค ์ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทุกคน 

ตลอดจนผู้มีส่วนไดส้่วนเสียต่างๆ มีส่วนร่วมในการแสดงถึงการไม่เห็นด้วยต่อการกระท าที่น่าสงสัยว่าไม่ถูกต้อง 
ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือเป็นความประพฤติที่มิชอบ 
ขัดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ กปภ. เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริต และ
การกระท าผิดทุกรูปแบบ 

2.  เพ่ือป้องปรามการกระท าผิดและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง 
3.  ก าหนดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสการกระท าผิดที่ปลอดภัยและรักษาข้อมูลเป็น

ความลับตามมาตรการคุ้มครอง และรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่าการพิจารณา
เรื่องท่ีแจ้งเบาะแสถูกด าเนินการอย่างโปร่งใส และยุติธรรม  

4.  ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลด้วยความเป็นธรรม ให้ได้รับความปลอดภัย 
ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท างาน พักงาน ไล่ออก หรือกระท าการ
อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็น
ความลับ 
 

นิยาม 
“กรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ กปภ. กรรมการ กปภ. และหมายรวมถึง กรรมการ 

อนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ กปภ. แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งด้วย 
“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงผู้ว่าการ กปภ. 
“ผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของ กปภ.  

/ “นโยบายการแจ้ง ... 
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“นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy)” หมายถึง นโยบายที่ 
กปภ. เปิดรับการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดต่างๆ เกี่ยวกับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ.   
ทีไ่ม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. รวมถึงการประพฤติผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
การประพฤติปฏิบัติที่มิชอบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ โดยมีมาตรการ
คุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล 

“การกระท าผิด” หมายถึง การกระท าเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่ง บทบาท หรือ
อ านาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่ โดยมิควรมิชอบ ขัดต่อจริยธรรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมาย         
เพ่ือผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กปภ. ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคเล่นพวก การข่มขู่ ยักยอก ฉ้อฉล การรับสินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด 
การเสนอหรือการให้ค ามั่นว่าจะให้ การขอหรือการเรียก ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์
อ่ืนใด การหลอกลวง ปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลภายในของ กปภ. เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น 

“ผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blower)” หมายถึง บุคคลที่พบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมของ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. 
รวมถึงการประพฤติผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประพฤติปฏิบัติที่มิชอบ โดยแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการกระท าผิดไปยังผู้มีอ านาจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยน าข้อมูล
ที่ได้รับมาใช้เป็นหลักฐานในการลงโทษผู้กระท าผิด 

“การให้ข้อมูล (Whistle Blowing)” หมายถึง การให้ข้อมูล หลักฐาน หรือถ้อยค า ในกรณีที่
กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. รวมถึง
การประพฤติผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประพฤติปฏิบัติที่มิชอบ ที่เป็นประโยชน์เพ่ือใช้ประกอบในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล 
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ 
1.  ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือก

ที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆ 
แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะท าให้ กปภ. สามารถรายงานความก้าวหน้าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบเป็น
ระยะ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ก็สามารถให้ความยินยอมได้ 

2.  กปภ. จะไม่เปิดเผยชื่อตัวหรือข้อมลูใดๆ ที่จะท าให้ทราบว่า ผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า 
เว้นแต่ผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอ หรือผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลจะให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจ 

3.  กปภ. จะปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล มิให้ได้รับการข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้ง ไม่เป็น
ธรรม จากผู้ที่เสียประโยชน์หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลนั้นๆ 

4.  กรณีท่ีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความ
เดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้ กปภ. คุ้มครองตามความเหมาะสมได้ หรือ กปภ. อาจคุ้มครองโดย ไม่
ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีเหตุอันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย 

5.  ผู้แจ้งเบาะแสย่อมตระหนักและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการแจ้งเบาะแสจะต้องกระท าโดยสุจริต
ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หรือโดยมีเจตนาไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หากผู้แจ้งเบาะแสได้ให้ข้อมูล   
อันเป็นเท็จ กปภ. จะด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับผู้แจ้งเบาะแส ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีต่อไป 

/ วิธีการแจ้งเบาะแส ... 





แนวทางปฏิบัติท้ายประกาศการประปาส่วนภูมิภาค 
เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) 

------------------------------------- 
 

  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นองค์กรที่ด าเนินงานภายใต้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐานทางจริยธรรม ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุ กกลุ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กปภ. จึงจัดท า
แนวปฏิบัติท้ายประกาศ กปภ. เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป 
สามารถแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นการกระท า พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคลากร กปภ. 
โดยมั่นใจได้ว่าการร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสนั้น จะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะได้รับความ
คุ้มครองอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสนั้นๆ 
 
1.  ค าจ ากัดความ 
 

ทุจริต  หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 

ประพฤติมิชอบ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที ่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็น         
การฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือ
ทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น
เป็นการทุจริตหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อหน้าที่ด้วย 

การแจ้งเบาะแส หมายถึง การแจ้งหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าทุจริต หรือประพฤติมิชอบ  
ให้ กปภ. ทราบ เพ่ือด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงโดยน าข้อมูล      
ที่ได้รับแจ้ง น ามาใช้เป็นหลักฐานในการลงโทษผู้กระท าความผิด
เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

บัตรสนเท่ห ์ หมายถึง หนังสือฟ้องหรือกล่าวโทษผู้อื่น โดยไม่ได้ลงชื่อ-นามสกุล หรือ              
ไม่ลงชื่อ-นามสกุลจริงของผู้เขียน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบ และ/หรือ ส่งผล
กระทบต่อองค์กร โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นบุคคลภายในหรือ
ภายนอกองค์กร มีความสัมพันธ์โดยตรงหรือโดยอ้อมกับองค์กรก็ได้ 
ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และ/หรือ เจ้าหนี้ 
ตลอดจนชุมชน และสังคม 
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2.  ขอบเขตการแจ้งเบาะแส 
  ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสการกระท าที่เข้าข่ายลักษณะใด ดังต่อไปนี้ 
  1.  พบเห็นการกระท าทุจริตที่เกี่ยวกับ กปภ. โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคลากร
ของ กปภ. รับหรือให้สินบน 
  2.  พบเห็นการกระท าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีผลต่อ
ระบบควบคุมภายในของ กปภ. จนท าให้สงสัยได้ว่า อาจเป็นช่องทางในการกระท าความผิด 
  3.  พบเห็นการกระท าที่อาจส่งผลท าให้ กปภ. เกิดความเสียหายหรือเสียผลประโยชน์ และหรือ 
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ กปภ. 
  4.  พบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. รวมทั้งฝ่าฝืนตาม 
ข้อก าหนดในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.  
 

3.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

  คณะกรรมการ กปภ. 
(1) ก าหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศ กปภ. เรื่อง นโยบายการแจ้ง

เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy)  
(2) ก ากับดูแลให้น านโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

   

ผู้บริหาร 
(1) จัดให้มีกระบวนการด าเนินงานและช่องทางการรับแจ้งเบาะแส รวมทั้งมาตรการคุ้มครอง

ผู้แจ้งเบาะแส และรายงานข้อมูลอย่างเหมาะสม ชัดเจน โดยเสนอคณะกรรมการ กปภ. 
เพ่ือทราบหรืออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) 

(2) จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบในการรับแจ้งเบาะแส รวมถึงจัดให้มีระบบการรับแจ้ง
เบาะแสที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ไม่ก่อให้เกิดภาระต่อผู้แจ้งเบาะแส และมีความ
ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือเป็นการจูงใจให้ผู้แจ้งเบาะแสสมัครใจที่จะให้ข้อมูล
อันเป็นเบาะแสนั้น 

(3) สื่อสารนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด ให้บุคลากร กปภ. ทุกคน รับรู้และ
ตระหนัก โดยให้ความส าคัญว่าตนมีหน้าที่ที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันขึ้นภายในองค์กร ตลอดจนสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป
รับรู้รับทราบเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

(4) จัดให้มีการให้รางวัลส าหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์แก่ กปภ.  
 

  ผู้ปฏิบัติงาน 
(1) รับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 
(2) รายงานผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามท่ี กปภ. ก าหนด เมื่อพบเห็น

การกระท าผิด หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดว้่ามีการกระท าทุจริตเกิดขึ้น 
(3) ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูล หรือให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ท าหน้าที่

สอบสวนหาข้อเท็จจริงตามเบาะแสที่ได้รับแจ้ง 
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4.  ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 เมื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป 
พบเห็นบุคลากรของ กปภ. กระท าความผิด หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ สามารถให้
ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสต่อประธานกรรมการ กปภ. ผู้ว่าการ กปภ. ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิด 
หรือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ผ่านช่องทาง ดังนี้ 

1) จดหมาย :  การประปาส่วนภูมิภาค เลขท่ี 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1                               
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

2) เว็บไซต์ กปภ.  :  https://anticor.pwa.co.th/form/add 
3) ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) : 

3.1)  โทรศัพท์สายด่วน 0 2551 8025, 0 2551 8895 (เวลาราชการ) 
3.2)  โทรสาร 0 2551 8023 (เวลาราชการ) 
3.3)  เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
3.4)  จดหมาย : ส่งถึง ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. เลขที่ 72  

 อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1                             
 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  

4) สายด่วนภาครัฐ (GCC : government contact center) 1111 
5) ศูนย์ด ารงธรรม 1567 

 

5.  วิธีการแจ้งเบาะแส 
  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป 
สามารถให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นหรือสงสัยว่า บุคลากรของ กปภ. กระท าความผิด มีพฤติกรรมที่
ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือมีพฤติกรรมอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อต าแหน่งหน้าที่ ผ่านตาม
ช่องทางที่ กปภ. ก าหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ไว้ดังนี้ 
      ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล ต้องด าเนินการดังนี้ 

(1) ระบุชื่อ ที่อยู่ ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน (หากมีความประสงค์)  ใน
กรณีการแจ้งเบาะแสโดยไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้งเบาะแส (บัตรสนเท่ห์) กปภ. จะพิจารณา
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 

(2) ระบหุมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึงผู้แจ้งเบาะแสได้ 
(3) ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ท่านพบเห็น หรือสงสัยว่าบุคลากรของ กปภ. กระท า

ความผิด มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
(4) ระบุชื่อและต าแหน่งของบุคลากร กปภ. หรือหน่วยงาน ที่มีข้อมูลเป็นที่สงสัยว่ามีการ

กระท าความผิดเกิดขึ้น พร้อมระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือภาพถ่าย 
หรือ คลิปวิดีโอ (ถ้ามี) อย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(5) เบาะแสที่แจ้ง ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อบุคลากรหรือหน่วยงานของ กปภ. ผู้ใดน าความเท็จมาแจ้ง เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
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นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาว่า

จะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ ซึ่งอาจจะพิจารณาเป็นรายกรณี 
 

  ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแส ควรให้ข้อมูล “ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์” เพ่ือใช้ในการติดต่อแจ้งผล
การจัดการเรื่องร้องเรียนนั้นๆ และเมื่อเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว ผู้แจ้งเบาะแสต้องให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาว่า บุคลากร
ของ กปภ. มีการกระท าผิดจริงหรือไม่ โดย กปภ. จะปกป้องข้อมูล ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อ
บุคคลอ่ืน โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีมีความจ าเป็นในขั้นตอนการด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
 

6.  หลักเกณฑ์การพิจารณากรณีการแจ้งเบาะแสในลักษณะบัตรสนเท่ห์ 
  หนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 ซึ่งแจ้ง
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ดังนี้ 
  1. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ถือเป็นความลับ หากเป็นบัตรสนเทห์
ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลได้แน่นอนเท่านั้น 

1.1 บัตรสนเท่ห์ จะต้องระบุหลักฐานกรณีสภาพแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง กล่าวคือ ต้องชี้
เบาะแสโดยระบุให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ว่ามีพยานหลักฐานใดบ้าง ซึ่งอาจเป็น
พยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ทั้งนี้ เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าเรื่อง
ทีก่ล่าวหาบุคลากรของ กปภ. กระท าผิดนั้น มีเหตุผลหรือมีพฤติการณ์ที่เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้หรือไม ่

1.2 บัตรสนเท่ห์ จะต้องชี้พยานบุคคลได้แน่นอน กล่าวคือ ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องระบุให้เห็น
ถึงพยานบุคคลว่ามีใคร เป็นใครบ้าง เพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้พิจารณาเชิญมาให้ถ้อยค า ซักถาม หาข้อเท็จจริง 
ซึ่งพยานบุคคลที่ระบุมานี้ควรเป็นบุคคลที่ได้เห็น ได้ยิน หรือได้ทราบข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ถูก
กล่าวหากระท าผิดด้วย 
  2. ส่งส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการสืบสวนทางลับ หากไม่มีมูล
สามารถด าเนินการยุติเรื่องได้ หากมีมูลให้เข้าสู่กระบวนการทางวินัยต่อไป และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่อง
ทราบด้วย 
  3. ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส พยาน และ
บุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการแจ้ง
เบาะแส การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูลนั้น 

 

7.   การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  
  กปภ. ได้ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่นว่าการแจ้งเบาะแสหรือการให้ข้อมูลนั้น จะไม่ท าให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้ 

1. กรณีผู้แจ้งเบาะแสระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อ กปภ. ได้รับเรื่องแล้ว ให้ถือเป็น
ความลับของทางราชการ แล้วส่งส าเนาโดยปิดชื่อผู้แจ้งเบาะแสให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษท าการ
สืบสวนทางลับว่า การแจ้งเบาะแสนั้นมีมูลความจริงเพียงใด 

2. กปภ. ให้ความคุ้มครองผู้ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล หรือปฏิเสธการทุจริต
ที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแสนั้น 

 
/ 3. กรณีผู้แจ้ง ... 
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  3. กรณีผู้แจ้งเบาะแสเป็นบุคลากรของ กปภ. จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ อาทิ ลดต าแหน่ง 
ลงโทษ โยกย้าย หรือให้ผลในทางลบต่อบุคลากร กปภ. ที่แจ้งเบาะแสการกระท าผิด หรือปฏิเสธการทุจริตแม้
การกระท าดังกล่าวจะส่งผลให้ กปภ. สูญเสียโอกาสในทางธุรกิจ 
  4. กรณีพบว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นโดยวิธีการที่
ไมเ่ป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอ่ืนนั้นได้แจ้งเบาะแสการ
กระท าความผิด หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ถือเป็นความผิดทางด้านวินัย 
  5. ผู้รับแจ้งเบาะแส และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท าผิดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ต้องด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนเรื่องร้องเรียน
ตามขั้นตอนที่ กปภ. ก าหนด และต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้แจ้งเบาะแส ไว้เป็นความลับ หากผู้ใดฝ่าฝืนน า
ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กปภ. ผู้นั้นจะต้องถูกด าเนินการพิจารณาลงโทษทาง
วินัย หรือด าเนินการทางกฎหมาย 
 

8.  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
  1. ผู้ที่กระท าการใดๆ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงมี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส ต่อผู้
แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามนโยบายนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิด
วินัย และต้องรับผิดชอบต่อค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งต่อองค์กรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท า
ดังกล่าว 
  2. ในกรณีท่ีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมูล แจ้งข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเท็จ อันเนื่อง 
มาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อ่ืน กปภ. จะด าเนินการทางกฎหมายกับผู้แจ้งเบาะแส 
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ 
 

9.  การก ากับ สอบทาน และติดตาม 
  1. ผู้ว่าการ กปภ. ก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ ตามความเหมาะสม 
  2. ด าเนินการอย่างจริงจังและเข้มงวดในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลด้วยความ
เป็นธรรมและให้ได้รับความปลอดภัย 
  3. ให้กองกับดูแลกิจการที่ดี สรุปและรายงานผลการด าเนินการจัดการเรื่องที่ได้รับการแจ้ง
เบาะแส ต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ทุกไตรมาส 
 

10.  กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
  เมื่อศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ได้รับแจ้งเบาะแสว่า พบเห็นบุคลากร 
กปภ. มีพฤติกรรมหรือการกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เลขานุการ ศปท.กปภ. 
(ผู้อ านวยการกองก ากับดูแลกิจการที่ดี) จะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหากเป็นเรื่องร้อ งเรียน
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ จะส่งเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปด าเนินการ และ
หากเรื่องร้องเรียนมีองค์ประกอบที่ท าให้เชื่อได้ว่า บุคลากร กปภ. อาจกระท าการส่อไปในทางทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบจริง ให้ด าเนินการตามผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้ 
 

 
 

/ ผังกระบวนการ ... 
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ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและรายงานผลการด าเนินการของ ศปท.กปภ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

/ กระบวนการ ... 

พิจารณาสั่งการ 

เลขานุการ ศปท.กปภ. 

กรณีการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต 
 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
 

ทุจริต 
 

การให้หรือรับสินบน 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

แยกประเภทเรือ่งรอ้งเรียน 
 

เลขานกุาร ศปท.กปภ. รายงานทกุวนั 
หรือ เมื่อไดร้ับเรือ่งรอ้งเรียน รวมทั้ง  

สรุปสถิติรายเดือน/รายปี เสนอต่อ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) 

รองผู้ว่าการ (บริหาร) 

เลขานุการ ศปท.กปภ. รายงาน
ข้อมูลข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐ
กระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในระบบของส านักงาน ป.ป.ท. 

(ขั้นตอนแรก  
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน) 

ผู้ว่าการ กปภ. 

กรณีมกีารร้องเรียนหรือเหตุปรากฏว่า 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏบิัติงาน 

ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อก าหนดตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 

 
 รายละเอียด             

หน้า 8  

มีมูล  ไม่มีมูล 

หัวหน้า ศปท.กปภ. 

พิจารณาสั่งการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

 พิจารณา 

รายงานต่อ 
ผู้ว่าการ กปภ. 

มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งด าเนินการ 

ด าเนนิการตามกระบวนการทางวินยั 

มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งด าเนินการ 
ยุติเรื่อง 

หัวหน้า ศปท.กปภ. 

แจ้งผลต่อ 

ฝ่ายกฎหมาย 

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่า 
ประธานกรรมการ 

กรรมการ อนุกรรมการ 
กปภ. คนใดคนหนึ่ง 
มีพฤติกรรมท่ีส่อไป             

ในทางทุจริต 

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่า  
ผู้ว่าการ กปภ.  

มีพฤติกรรมท่ีส่อไป              
ในทางทุจริต 

 

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่า 
ผูบ้รหิารหรือผูป้ฏบิตัิงาน 
กปภ. มีพฤติกรรมท่ีส่อไป

ในทางทุจริต 
 

เสนอประธานกรรมการ/
กรรมการ กปภ. ท่ีไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน

พิจารณาด าเนินการ 

เสนอคณะกรรมการ 
กปภ. พิจารณาสั่งการ 

ฝ่ายกฎหมาย รายงานข้อมูล    
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐกระท า

ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในระบบ
ของส านักงาน ป.ป.ท.  

(รายงานความก้าวหน้า) 
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กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (กรณีร้องเรียนผ่านช่องทาง 6 ช่องทางของ ศปท.กปภ.)  
(มีข้อมูลประกอบพิจารณาที่ชัดเจน) 

 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

 

ทุกวัน 
 

- เลขานุการ ศปท.กปภ. รับเรื่องรอ้งเรียนและ 
ตรวจสอบเบื้องต้น  
- ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริต  
  1. โทรศัพท์สายด่วน 0 2551 8025 
  2. โทรสาร 0 2551 8023 
  3. เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th 
  4. ไปรษณีย์  
  5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
  6. ตู้รับเรื่องร้องเรียนหนา้ห้อง ศปท.กปภ. 

ผอ.กกด.  

 
 

ทุกวัน - เลขานุการ ศปท.กปภ. สรุปข้อรอ้งเรียนและ
รายงานหัวหน้า ศปท.กปภ.  

ผอ.กกด. บันทึก 
สรุปข้อร้องเรียน 

 
 

ทุกวัน หัวหน้า ศปท.กปภ. น าเสนอ ผวก.  
เพื่อพิจารณา 

ผชส.  

 
 

ทุกวัน - พิจารณาข้อร้องเรียน และสั่งการไปยัง รผบ.         
เพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผวก.  

 ทุกวัน - พิจารณาสั่งการถึง ผชบ.2 รผบ.  

 ทุกวัน - พิจารณาสั่งการ ถึง ฝกม. ผชบ.2  

 ทุกวัน - พิจารณา มอบหมายกองวินัย ฝกม.  

 ทุกวัน 
 
 

- ผู้อ านวยการกองวินัย พิจารณาเรื่องและ
มอบหมายนติิกรผูร้ับผดิชอบด าเนนิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

กวน.  

 ตามที่
กฎหมาย
ก าหนด 

- คณะกรรมการสอบสวน ด าเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและด าเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว 

คณะกรรมการ
สอบสวน 

 

 

 ทุกวัน - คณะกรรมการสอบสวน จดัท ารายงานผลการ
สอบสวนต่อ ผวก. 

คณะกรรมการ
สอบสวน 

 

 

 1 วัน - ด าเนินการรายงานผลการด าเนนิการทางวินัย
ให้หน่วยงาน/ผูร้้อง และ ศปท.กปภ. ทราบ เมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

กวน.  

 ทุกไตรมาส 
 

1 วัน 

- สรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
- ปิดเรื่องร้องเรียนในระบบบนเว็บไซต์ของ 
ศปท.กปภ. 

ผอ.กกด. บันทึกสรปุผลการ
ด าเนินการจัดการข้อ

ร้องเรยีน 

 
/ กรณีมีการร้องเรียน ... 

ผู้ร้อง 

รับเรื่องร้องเรียนผ่าน 
ศปท.กปภ. จาก 6 ช่องทาง 

รายงานต่อหัวหน้า ศปท.กปภ. 

หัวหน้า ศปท.กปภ. น าเสนอข้อร้องเรยีนต่อ ผวก. 

ผวก. พิจารณาสั่งการ  

เริ่มต้น 

รผบ. พิจารณาสั่งการ  

ผชบ.2 พิจารณาสั่งการ  

ฝ่ายกฎหมาย  

กองวินัยรับเรื่องร้องเรียน 

จบ 

เลขานุการ ศปท.กปภ.  

ติดตามและประเมินผล 

 

   รายงานผลการด าเนินการ 

ทางวินัย 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ทางวินัยเสนอต่อ ผวก. 

ด าเนินการสอบสวน 

https://anticor.pwa.co.th/


- 8 - 
 

  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อก าหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ให้ด าเนินการตามผัง
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

/ กระบวนการ ... 

กรณเีกี่ยวกับหมวด 2 หรือหมวด 3 

คณะกรรมการฯ เสนอมติต่อ ผวก. เพื่อพจิารณา 
สั่งการให้สายงาน รผบ. โดย ฝกม. ด าเนนิการ 

เลขานกุาร ศปท. รายงานตอ่ หัวหน้า ศปท.กปภ. เมือ่มกีารร้องเรียน 

กรณีมกีารร้องเรียนหรือเหตุปรากฏว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือผูป้ฏิบัติงาน กปภ. 
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อก าหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 

 
 

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่า 
ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ 

กปภ. คนใดคนหน่ึงฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมฯ 

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่า 
ผูบ้รหิารหรือผูป้ฏบิตัิงาน กปภ. 

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 
 

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่า 
ผู้ว่าการ กปภ. 

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ 
 

เสนอประธานกรรมการ/กรรมการ กปภ.  
ท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน  

พิจารณาด าเนินการ 

เสนอคณะกรรมการ กปภ.  
พิจารณาสั่งการ 

 

หากเป็นกรณีไม่เกี่ยวกับ 
จรรยาบรรณ หมวด 2  

หรือมาตรฐานจริยธรรม หมวด 3  
ให้แจ้งผู้ร้องเพื่อทราบ 

หากเป็นกรณีเกี่ยวกับ จรรยาบรรณ หมวด 2 หรือมาตรฐานจริยธรรม หมวด 3            
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี (ตามประมวลฯ ข้อ 29) แต่งตั้งคณะกรรมการ  

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน (ตามประมวลฯ ข้อ 30)  
เป็นผูด้ าเนนิการสอบสวนตามกระบวนการทางกฎหมายของ กปภ.* 

 

*(การด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของ กปภ. ให้น าข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย
การก าหนดต าแหน่ง ... ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน 
พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 
2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลม) 

 
 

ให้คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. พิจารณาเบื้องต้นว่า 
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อก าหนดของ

จรรยาบรรณในหมวด 2 หรือมาตรฐาน
จริยธรรมในหมวด 3 หรือไม่ 

 

น าเสนอ  

เมื่อคณะกรรมการ (3 หรือ 5 คน) 
ด าเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ  

ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ไม่มีการฝ่าฝนื 
จรรยาบรรณหรือมาตรฐานจริยธรรม  
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี สั่งยุติเรื่อง 

เมื่อคณะกรรมการ (3 หรือ 5 คน) ด าเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า 
มีการฝ่าฝนื จรรยาบรรณหรือมาตรฐานจริยธรรมให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณีสั่งให้
ด าเนินการการตามหมวด 6 ดังน้ี  

1. ให้ด าเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัยของ กปภ.  
หรือ  2. หากเป็นความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามกฎหมายอีกส่วนหน่ึง  
หรือ  3. หากไม่ถึงเป็นความผิดทางวินัยหรือทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี 
เพื่อให้มีการแก้ไขพฤติกรรมท่ีถูกต้อง หรือว่ากล่าวตักเตือน และน าผลการฝ่าฝืนไป
ประกอบการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การพิจารณาความดีความชอบ รวมถึง ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาต่อไป 
 

กรณีมีการฝ่าฝืน 



คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. พิจารณา 
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนกรณีฝ่าฝืนข้อก าหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 

ทุกวัน 
 

- เลขานุการ ศปท.กปภ. รับเรื่องรอ้งเรียนและ 
ตรวจสอบเบื้องต้น  
- ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน  
  1. โทรศัพท์สายด่วน 0 2551 8025 
  2. โทรสาร 0 2551 8023 
  3. เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th 
  4. ไปรษณีย์  
  5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
  6. ตู้รับเรื่องร้องเรียนหนา้ห้อง ศปท.กปภ. 

กกด.  

 
 

ทุกวัน - เลขานุการ ศปท.กปภ. รายงานต่อหัวหน้า 
ศปท.กปภ. 

ผอ.กกด. บันทึก 
สรุปข้อร้องเรียน 

 
 
 
 

ทุกวัน - พิจารณาเบื้องต้นว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดของจรรยาบรรณในหมวด 2 หรือ
มาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 หรือไม ่
 

คณะกรรมการ
พัฒนา

จริยธรรมและ
คุณธรรม 
ของ กปภ. 

 

 
 
 

ทุกวัน - เสนอมติต่อ ผวก. เพื่อพิจารณาสั่งการให้            
สายงาน รผบ. โดย ฝกม ด าเนินการ 

คณะกรรมการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 
ของ กปภ. 

 

 
 

ทุกวัน 
 
 

- ผู้อ านวยการกองวินัย พิจารณาเรื่องและ
มอบหมายนติิกรผูร้ับผดิชอบด าเนนิการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

กวน.  

 
 

  

ตามที่
กฎหมาย
ก าหนด 

- กวน. ด าเนินการทางวินัย หากเป็นความผดิทาง
อาญาให้ด าเนินการตามกฎหมายอีกส่วนหน่ึง 

กวน.  

 
 
 
 

15 - 30 
วัน 

- จัดท าสรุปรายงานเสนอต่อ ผวก./หน่วยงาน/ 
ผู้ร้อง และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคณุธรรมของ กปภ. (กกด.) เมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จแต่ละเรื่อง หรือได้ข้อยตุิแล้ว 

กวน.  

 
 
 
 
 
 

ทุกไตรมาส - สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
- สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคณุธรรมของ กปภ. เมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จแตล่ะเรื่องหรือได้ข้อยุติแล้ว และขอ
ความเห็นชอบเพื่อปิดเรื่องร้องเรียน 

กกด.  

 

 

ผู้ร้อง 

รับเรื่องร้องเรียนผ่าน 6 ช่องทาง 

 

เริ่มต้น 

รายงานต่อหัวหน้า ศปท.กปภ. 

น าข้อร้องเรียนเสนอต่อ ผวก. 

ไม่ฝา่ฝืน 

แจ้งผู้ร้องทราบ 

ฝ่าฝืน 

ด าเนินการสอบสวน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ทางวินัย  

เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

ติดตามและประเมินผล 

 

จบ 

หมายเหตุ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.)  
---------------------------------- 

กองวินัยรับเรื่องร้องเรียน 

https://anticor.pwa.co.th/



