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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป .ป.ช.)       
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำง    
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)”  

กำรน ำเครื่องมือกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันใน 
ระดับหนึ่งได้ว่ำกำรด ำเนินงำนขององค์กรจะไม่มีกำรทุจริต หำกมีกำรกระท ำทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สำมำรถ
รับทรำบอย่ำงรวดเร็วและหำวิธีกำรที่จะบรรเทำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพรำะได้มี           
กำรเตรียมกำรป้องกันล่วงหน้ำไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ่าำยบริหำรควำมเสี่ยง ได้รับ
มอบหมำยให้ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   ตัวชี้วัดที่ 10        
กำรป้องกันกำรทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ข้อ O36 กำรประเมิน      
ควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี  ซึ่งประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรทุจริต     
กำรรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร ปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงประเมินควำมเสี่ยงทุจริตของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  (ป.ป.ท.) เพ่ือก ำหนดเป็นคู่มือป้องกัน    
กำรทุจริต กำรรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร 
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                        ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ.และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (ปี 2560) 
          ภาคผนวก จ  ประกาศ กปภ. เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม 
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     ของ กปภ. 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

หน่วยงานถูกก าหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

 

 

 
  

 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  

 เจตจ านงสจุริตของ
ผู้บริหาร 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

  
 

 

   
 

 

 

 

 
  

 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

 

 การประเมินความเสีย่ง
เพื่อการป้องกันการทุจริต 

 
 

  
 

 

 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 
การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

 
 

O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสีย่ง
การทุจริต 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

 การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร 

 

O38 การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต
ประจ าปี 

 

 

   
 

 
 

 
 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต 

 

O40 รายงานการก ากับตดิตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

 

   
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

 

 
 

 
 

O41 รายงานผลการด าเนินการปอ้งกัน 
การทุจริตประจ าปี 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

O43 มาตรการใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมี 
ส่วนร่วม 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส        
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

   
 

 

 
 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 
มาตรการภายใน 

เพื่อป้องกันการทุจริต 

 มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและ

ป้องกันการทุจริต 

 

O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
  

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
 

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจ 
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ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การทุจริต 
ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนหรือกระท าการอันเป็น
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของ
แผ่นดิน 

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ด้าน (Function Based) 
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต 
ตาม พ.ร.บ.การอ านวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 

2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่  
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ภาครัฐ  
 
2. สินบน 
 สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้          
การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้      
กระท าการหรือไม่กระท าการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง 
 - ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น 
 - ประโยชน์อื่นใด เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่ า 

 
3. ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ 
“ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า 
“ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 
 คู่มือการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
 “ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่   ของ
รัฐในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง 
หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ การค้า การลงทุน 
เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”  
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 “ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจาก
การด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมี
วัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ 
การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของ
ความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของบุคคลในสถานะเอกชน 
เพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่
วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน” 
 “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ 
หรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อ านาจหน้าที่หรือดุยล
พินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใดๆ หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทาง
การเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” 

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน

รูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย 
จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 
 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ
เดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็น
เจ้าของบริษัทที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้ง
ผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ 
ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่
ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการ
ของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่  

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จากการ
ที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหา
ประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง 
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6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเท่านั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) เป็น
การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ
การใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตนเข้า
ท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ( Influence) 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท า
การตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน                      

 ที่มา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจ าปี 2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                     

มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ห้ามมิให้กรรมการ    
ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ประกาศก าหนด ด าเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้ 
      (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล  ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
      (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่   
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน    
การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากั ด   
ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
      (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ          
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่           
รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือ           
บริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
      (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ       
ขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
      ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ งด้วย          
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่            
คู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน           
สมรสด้วยทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จาก
ผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือญาติที่
ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น         
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 176 “ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ  เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ    



6 

ประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า   
ทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท าไป      
เพ่ือประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้มี
การกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า แต่ไม่เกิน    
สองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน์ที่ได้รับ 

นิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง ตัวแทน
บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าที่และอ านาจในการนั้น
หรือไม่ก็ตาม 

2. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    ประพฤติมิชอบ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  2534
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2542 อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการตามข้อ  2 และข้อ 3    
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม
และด าเนินการอื่นใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผล      
การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
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3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 
    ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์
และจ านวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา ไว้ดังนี้ 

ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์   

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม     
หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน     
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ     
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก    

แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคา
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา  เห็นว่าไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่      
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ
ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 
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ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้ งนี้ 
เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 
แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพน้จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544  
โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ       

รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มี              
การเบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญใน    
ราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการก าหนดจรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์          
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวร มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมี
ความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้ก าหนดไว้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11(8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
“ของขวัญ”  หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้

หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้
เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการ
ให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก 
ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า 
หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้     
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งใน
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของ

หน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับ
ดูแลด้วย 
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“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า
เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหา
ของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 

ข้อ 6  ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 

ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

  (1)  ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง           
การขอให้ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 
    (2)  ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

  (3)  ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เช่น        
การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 

  (4)  ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้อ 8  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และ
ของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ 
ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 9  ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลัง
ว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดย          
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
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(2)  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย และ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม   
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป ในการแสดง   
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ
ประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้
บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง    
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะน าหรือก าหนดมาตรการจูงใจที่จะ
พัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
"การเรี่ยไร"  หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน  โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ

สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่า
มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

"เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร"  หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไร
ในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา หรือในฐานะ
อ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 

ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการ
เรี่ยไรตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ กคร. 
จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้

หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร นอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้
ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 

ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วยรอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ก็ได้  
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
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(2)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 

(3)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4)  เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก 

กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
(1)  เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
(2)  เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหาย

หรอืบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
(3)  เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
(4)  เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือมูลค่า

ตามท่ี กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(5)  เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศใน            

ราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
(6)  เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ

ตามระเบียบนี้แล้ว 
ข้อ 20  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไป

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(2)  ก าหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
(3)  ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะ

แห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได ้

(4)  จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่ อเนื่อง และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพ่ือให้บุคคลทั่วไป
ได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับประชาชนสามารใช้ใน       
การค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 

(5)  รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่อง
ให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 

ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้

ประกาศไว้ 
(2)  ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่     

โดยสภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตร      
เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 

(3)  กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระท าในลักษณะที่
ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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(4)  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นออกท าการเรี่ยไร 

ข้อ 22  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท า
การดังต่อไปนี้ 

(1)  ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการด าเนินการเรี่ยไร  ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 

(2)  ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือกระท าใน
ลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่
ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
 มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม  คือ  หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่      
ของรัฐ  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  
 (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (2) ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 (3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
 (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
 (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 (7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
ของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า  ตลอดจน
การด ารงตนในการกระท าความดีและละเว้นความชั่ว 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย รายละเอียดของงาน 
1. การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง 
 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. 
เสนอผู้ว่าการลงนาม 
2. คณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเสนอผู้ว่าการให้ความเห็นชอบ 
3. จัดท าประกาศรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ของ กปภ. 
ขายเอกสารการรับสมัครและพิจารณาการให้คะแนนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
4. จัดท าวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิรับจ้างงานก่อสร้าง    
ของ กปภ. 
5. คณะกรรมการฯ พิจารณาเอกสารการขอขึ้นทะเบียนของผู้ยื่นเอกสาร 
6. ท ารายงานการประชุม/สรุปผลการประชุม/ประกาศผลผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนเสนอ
ผู้ว่าการลงนาม 
7. ประกาศผลและบันทึกข้อมูลของผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนในเว็บไซต์ของ กปภ. และส่ง
ประกาศผลการขึ้นทะเบียนให้ ผอ.กปภ.ข. 1-10 ทราบ 
 

2. การจัดหาพัสดุ 
 

1. จัดท าและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
2. จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่า เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  โดยมีการตรวจสอบเอกสาร
การขอเบิก/ขอจ้าง ที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ขอเบิก/ขอจ้าง ดังนี้  
- เอกสารงบประมาณ  
- การขอความเห็นชอบในการด าเนินงาน  
- บันทึกขออนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การจัดท าราคากลาง (ถ้ามี)  
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ร่างขอบเขตของงาน  
- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง TOR/คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
(งานก่อสร้าง) และด าเนินการตามระเบียบฯ 
- จัดท ารา่ง TOR  
- จัดท าราคากลาง (งานก่อสร้าง)  
- ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง มี 4 วิธี 1) วิธี E-bidding 2) วิธี E-market 3) วิธีคัดเลือก 
  4) วิธีเฉพาะเจาะจง 
4. เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติรับราคา 
5. จัดท าสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 
 

3. การบริหารสัญญา 
 

1. ตรวจสอบสัญญา 
2. การด าเนินการตามข้อก าหนดในสัญญา  
3. การด าเนินการตรวจรับพัสดุ  
4. การเบิกจ่ายเงิน  
5. การคืนหลักประกันสัญญา 
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ชื่อกระบวนการท างานย่อย รายละเอียดของงาน 
4. การบริหารพัสดุ 
 

1. ตรวจสอบและรับพัสดุ  
- ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับจ านวนและคุณภาพ ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ    
โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
  กรณีที่ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ส่งคืนผู้ขาย  
  กรณีที่ตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน  ออกใบตรวจรับพัสดุ 
2. บันทึกรับพัสดุเขาคลัง  
3. การเบิกพัสดุไปใช้งาน สิ้นวันให้ตรวจสอบขอ้มูล บันทึกรับ-เบิกพัสดุ  
4. วันถัดไป เมื่อระบบปรับปรุง ตรวจสอบข้อมูลในระบบ MM หากระดับคงเหลือของ
พัสดุในคลัง มียอดระดับต่ า (Minimum) ต้องน าเสนอรายงานต่อ หนง.งานอ านวยการ
เพื่อจัดซื้อ/จัดหาเพิ่มส ารอง คลังต่อไป 
6. สิ้นเดือน พิมพ์รายงานพัสดุคงเหลือจากคลัง กระทบยอดกับทะเบียนคุมคลัง และมี
การตรวจนับพัสดุคงเหลือในคลัง ตรวจสอบให้ตรงกับทะเบียนคุมพัสดุในคลัง และ 
ระบบ MM 
7. ก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจ าปี 
8. สิ้นปีงบประมาณ คณะกรรมการตรวจนับพัสดุเข้าด าเนินการตรวจสอบพัสดุตาม   
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายและจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ น าเสนอผู้มี
อ านาจอนุมัติ 
10. หน่วยงานที่ครอบครองพัสดุด าเนินการขอจ าหน่ายพัสดุช ารุ ด เพื่อแต่งตั้ ง 
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมสืบราคากลางเพื่อ
จัดท าราคากลาง (เพื่อขาย) พร้อมไปด้วย  
- รายงานผ่านสายบังคับบัญชา พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายและส่งมอบ 
พัสดุต่อไป  
- คณะกรรมการจ าหน่ายและส่งมอบพัสดุให้ผูซื้อ  
- รายงานพัสดุจ าหน่ายเพื่อตัดในระบบพัสดุต่อไป ตามสายงาน 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

1. การระบุความเสี่ยง 
     อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตจากกระบวนการท างานย่อย
ในการปฏิบัติงาน ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ล าดับ 
ที่ 

รายละเอียดของงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย 1. การขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง 
1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาผู้ มี สิ ทธิ รั บจ้ า งงาน
ก่อสร้างของ กปภ. เสนอผู้ว่าการ
ลงนาม 

- ผู้ปฏิบัตงิานมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยไม่มีการรายงาน 
ความขัดแย้งและได้รับการแต่งตั้งหรือ
เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

 

2 - การใช้อ านาจหรือต าแหน่งหนา้ที่ในการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์
ต่อตนเองและพวกพ้อง  

  

3 คณะกรรมการจัดท าหลักเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนเสนอผู้ว่าการให้
ความเห็นชอบ 
 

- การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
และครุภัณฑ ์(Specification) ที่ 
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรยีบ 
หรือชนะการประมูล 

 
 

 
 
 

4 จั ดท า ป ระ กาศรั บ สมั ค รผู้ มี
คุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้าง
งานก่อสร้างของ กปภ.  ขาย
เ อ ก ส า ร ก า ร รั บ ส มั ค ร แ ล ะ
พิ จ า รณา กา ร ใ ห้ ค ะแนนผู้ มี
คุณสมบัติเบื้องต้น 

- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ
สาธารณะ เช่น การปิดประกาศ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าชา้ 

  
 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย 2. การจัดหาพัสด ุ
5 จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง/เช่า 

เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ  
 

- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อไม่ให้เกินอ านาจ
วงเงินอนุมัติที่หน่วยงานสามารถด าเนินการ
เองได้  

 
 

 

6 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดร่าง TOR/คณะกรรมการ
ก าหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) 
และด าเนินการตามระเบียบฯ 
- จัดท าร่าง TOR  
- จัดท าราคากลาง (งานก่อสร้าง)  
- ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง มี 4 
วิธี    1) วิธี E-bidding 2) วิธี E-
market   3) วิธีคัดเลือก 4) วิธี
เฉพาะเจาะจง 
 
 
 

- การก าหนดราคากลางสงูกว่าราคาที่ซื้อ
ขายจริง 

 
 

 

7 - การใช้ดุลยพินจิในการเลือกวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างและผู้รับจา้งโดยวิธีพิเศษ 
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ล าดับ 
ที่ 

รายละเอียดของงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย 3. การบริหารสัญญา 
8 การด าเนินการตรวจรับพัสดุ  

 
 

- ปริมาณงานทีส่่งมอบและตรวจรับ 
งานจา้งไม่สอดคล้องกับผลงานก่อสร้างจริง  

 
 

 

9 - คณะกรรมการฯ ไม่ได้ออกไปดูสถานที่
ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้าง โดยใช้
ข้อมูลที่ผู้รับจ้างแจง้ แล้วจึงท าการตรวจรับ
งานก่อสร้าง 

  
 

10 การเบิกจ่ายเงิน  
 

- เบิกจ่ายเงินค่าจา้งก่อนงานแลว้เสร็จจริง  
 

 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย 4. การบริหารพัสดุ 
11 ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับจ านวนและ

คุณภาพ ครบถ้วนถูกต้องตาม
สั ญ ญ า / ใ บ สั่ ง ซื้ อ  โ ด ย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

- เรียกรับเพื่อการให้รับรองคุณภาพวัสดุที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

  
 

12 การเบิกพัสดุไปใช้งาน สิ้นวันให้
ตรวจสอบข้อมูล บันทึกรับ-เบิก
พัสดุ  

- น าวัสดุ/อุปกรณ์ไปให้ผู้อื่นยืมโดยพลการ   
 

 

13 จัดท ารายงานพัสดุคงเหลือจาก
คลัง 

- วัสดุ/อุปกรณ์ไม่ตรงตามรายงานวัสดุคง
คลัง  

 
 

 

หมายเหตุ :  
Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว 
Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน

อนาคต  
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2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 
    วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า   
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร 

มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ 
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก        

ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

ล าดับที ่ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 
1 ผู้ปฏิบัตงิานมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่มีการรายงาน 

ความขัดแย้งและได้รับการแต่งตั้งหรือเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

    

2 การใช้อ านาจหรือต าแหน่งหน้าที่ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในลักษณะที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 

    

3 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่
จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรยีบหรือชนะการประมูล 

    

4 การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจา้งต่อสาธารณะ เชน่ การปิดประกาศ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าชา้ 

    

5 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อไม่ให้เกินอ านาจวงเงินอนุมัติที่หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการเองได ้ 

    

6 การก าหนดราคากลางสงูกว่าราคาที่ซื้อขายจริง     
7 การใช้ดุลยพินจิในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ     
8 ปริมาณงานทีส่่งมอบและตรวจรับงานจ้างไม่สอดคล้องกับผลงาน 

ก่อสร้างจริง  
    

9 คณะกรรมการฯ ไม่ได้ออกไปดสูถานที่ก่อสร้าง แต่มีการเจรจากับผู้รับจ้าง 
โดยใช้ข้อมูลที่ผู้รับจ้างแจง้ แล้วจึงท าการตรวจรับงานก่อสร้าง  

    

10 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งก่อนงานแล้วเสร็จจริง      
11 เรียกรับเพื่อการให้รับรองคุณภาพวัสดุทีไ่ม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน     
12 น าวัสดุ/อุปกรณ์ไปให้ผู้อื่นยืมโดยพลการ      
13 วัสดุ/อุปกรณ์ไม่ตรงตามรายงานวัสดุคงคลงั      
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
     น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง สูง สูงมาก จากขั้นตอนที่ 2 มาหา
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ 
ดังนี้ 

3.1 ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่ส าคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของ

การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกันไม่ด าเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าใน        

การเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1  
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี ้
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน

ก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพ่ิม 

Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User        

ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 
- กิจกรรมหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ

ด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 

ล าดับ 
ที ่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความ
จ าเป็นของ 
การเฝ้าระวัง 

ระดับความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ 

ค่าความเสี่ยงรวม 
(ความจ าเป็น X 
ความรุนแรง) 

1 ผู้ปฏิบัตงิานมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่มีการรายงาน
ความขัดแย้งและได้รับการแต่งตั้งหรือเก่ียวข้องกับกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง 

2 2 4 

2 การใช้อ านาจหรือต าแหน่งหน้าที่ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในลักษณะ
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 

2 2 4 

3 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) 
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมลู 

2 2 4 

4 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อไม่ให้เกินอ านาจวงเงินอนุมัติที่หน่วยงาน
สามารถด าเนินการเองได้  

1 2 2 

5 การก าหนดราคากลางสงูกว่าราคาที่ซื้อขายจริง  3 2 6 
6 ปริมาณงานทีส่่งมอบและตรวจรับงานจ้างไม่สอดคล้องกับผลงาน

ก่อสร้างจริง  
3 2 6 

7 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งก่อนงานแล้วเสร็จจริง  2 2 4 
8 น าวัสดุ/อุปกรณ์ไปให้ผู้อื่นยืมโดยพลการ  1 1 1 
9 วัสดุ/อุปกรณ์ไม่ตรงตามรายงานวัสดุคงคลงั  1 1 1 
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4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง 
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย

ทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน            

แต่องค์กรยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับ

มอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 

ล าดับ
ที ่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพ 

การจัดการ 
1 ผู้ปฏิบัตงิานมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยไม่มีการรายงานความขัดแย้งและได้รบั 

การแต่งตั้งหรือเก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง 
ดี 

2 การใช้อ านาจหรือต าแหน่งหน้าที่ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง
และพวกพ้อง 

พอใช้ 

3 การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะการประมูล 

พอใช้ 

4 การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อไม่ให้เกินอ านาจวงเงินอนุมัติที่หน่วยงานสามารถด าเนนิการเองได้  พอใช้ 
5 การก าหนดราคากลางสงูกว่าราคาที่ซื้อขายจริง  พอใช้ 
6 ปริมาณงานทีส่่งมอบและตรวจรับงานจ้างไม่สอดคล้องกับผลงานก่อสร้างจริง  พอใช้ 
7 เบิกจ่ายเงินค่าจา้งก่อนงานแล้วเสร็จจริง  ดี 
8 น าวัสดุ/อุปกรณ์ไปให้ผู้อื่นยืมโดยพลการ  ดี 
9 วัสดุ/อุปกรณ์ไม่ตรงตามรายงานวัสดุคงคลงั  ดี 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 4 พบว่า คุณภาพการจัดการความเสี่ยงการทุจริต   

อยู่ในเกณฑ์ ดี และ พอใช้ ซึ่งความเสี่ยงที่มีคุณภาพการจัดการดี ใช้กระบวนการควบคุมภายใน ส่วนความเสี่ยงที่มี
คุณภาพการจัดการพอใช้ ใช้กระบวนการควบคุมภายในและแผนจัดการความเสี่ยง   

กระบวนการควบคุมภายใน ดังนี้  
1. ก าหนดให้พนักงานรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเดือนตุลาคมทุกปี (เริ่มปี 2551-ปัจจุบัน) 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค (ศูนย์ป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค) เพ่ือสนับสนุน ขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทาง
ด าเนินการรวมทั้งก ากับ ติดตามผล เพ่ือลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้เกิดผลตามเป้าหมาย ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ กปภ. (ปี 2557) 

3. จัดท าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2557) 
4. จัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจ า   

ไตรมาส (เริ่มปี 2558-ปัจจุบัน) 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของการประปาส่วน

ภูมิภาค เพ่ือให้การขับเคลื่อนก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม ตลอดจนความโปร่งใสและการ
เปิดเผยข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคเกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต (ปี 2559) 

6. จัดท าคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2559) 
7. ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2560) 
8. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
9. จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ ยวข้องหรือ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (ปี 2560) 
10. ประกาศ กปภ. เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส    

(ปี 2562) 
11. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (ปี 2562) 
12. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่ วนรวมของ                   

การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2562) 
13. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2562) 
14. จัดฝึกอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
15. จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
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แผนจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2563 ดังนี้  
1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ Animation หรือ Motion Graphic จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
 - ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
 - ระบบคิดฐานสอง 
 - ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 - คุณธรรม จริยธรรม 

 
2. ซักซ้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้

ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ 
3. ซักซ้อมมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ กปภ. 
4. ซักซ้อมกรณีศึกษาหรือตัวอย่างพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ที่เคยถูกลงโทษทางวินัย 

 

 การก ากับติดตาม 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ต้องมีการระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในกระบวนการท างานของ

หน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนทุกปี ผ่านระบบประเมินการควบคุม         
ด้วยตนเอง : CSA (http://csa.pwa.co.th) ของ กปภ. และน าเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ตามเวลาที่ ฝบส. 
ก าหนด กรณีมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิผลหน่วยงานต้องจัดท าแผนปรับปรุง         
การควบคุมภายในเพ่ิมเติม หากเพียงพอให้ใช้มาตรการที่มีอยู่บริหารจัดการ กรณีที่ความเสี่ยงมีระดับสูงถึงสูงมาก
และส่งผลกระทบกับองค์กรสูง จะน ามาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ใช้มาตรการที่มีอยู่ แผนปรับปรุง
การควบคุมภายใน และแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 



 
 

 

 

 ภาคผนวก 
  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก   
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงาน การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2557) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2557) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 

การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2559) 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ 

การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ.  

และผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้าง (ปี 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   
ประกาศ กปภ. เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

(ปี 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ   
ประกาศ กปภ. เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้
สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ปี 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช   
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ 
การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ   
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของ 
การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2562) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ   
ซักซ้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และ
มาตรการให้ความคุ้มครองผู้รอ้ง ผู้ให้เบาะแส 

หรือผู้ใหข้้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ   
ซักซ้อมมาตรการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์สว่นรวมของ กปภ. 

 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ   
ซักซ้อมกรณีศึกษาหรือตัวอยา่งพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ที่เคยถกูลงโทษทางวินัย 










