นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
------------------------------การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดาเนินงานภายใต้หลักการและแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในอันที่จะทาให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล มี ความสุ จริ ต โปร่ งใส พร้ อมรับการตรวจสอบ และปฏิ บัติต่อ กลุ่ มผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ได้ อย่า ง
เหมาะสมและเป็ น ธรรม โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งอาจก่ อให้ เ กิดความขั ดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ต่อองค์กร หรือขัดต่อข้อกาหนดแห่งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ดังนั้น เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนาไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization) อย่างยั่งยืน จึงกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption
Policy) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือกระบวนการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติหรือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม
2. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ กปภ. และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของ กปภ. รวมทั้ง
ไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กปภ. ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กปภ. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
4. การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
และ ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. จะต้องให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อระบบ/กระบวนการ/กิจกรรม และ
วิธีปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ รวมทั้ง ไม่กระทาการใดๆ ที่มีเจตนาในทางทุจริตคอร์รัปชันและหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับ กปภ. ในการแสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. การให้หรือรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการรับหรือการให้ และต้องปฏิบัติตาม
นโยบายต่ อ ต้ า นการรั บ หรื อ ให้ สิ น บน เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ และข้ อ ก าหนดภายใต้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่แสดงถึงเจตนาหรือจงใจให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. และต้องถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้รับทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างเร่งด่วน
- 2 - / 7. การกระทา ...

แนวทางปฏิบัติท้ายประกาศการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
-----------------------------1. หลักการ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ว มมือ (MOU) เมื่อวันที่ ๒๗
กันยายน พ.ศ. ๒๕60 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) และหน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ อี ก ๕๓ แห่ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทั้งระบบ
และสามารถดาเนินงานภายใต้ หลักการและแนวทางของการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในอันที่จะทาให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความสุจริต
โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยไม่
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องคณะกรรมการ กปภ. จึงกาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
(Anti-Corruption Policy) และแนวทางปฏิบัติโดยมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 59 บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทาโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทาโดย
ประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทาโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติ
ไว้โดยแจ้งชัด ให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทาโดยไม่มีเจตนา
กระทาโดยเจตนา ได้แก่ กระทาโดยรู้สานึกในการที่กระทา และในขณะเดียวกันผู้กระทาประสงค์ต่อผล
หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานั้น
ถ้าผู้กระทา มิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทาประสงค์ต่อผล หรือ
ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทานั้นมิได้
กระทาโดยประมาท ได้แก่ กระทาความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทาโดยปราศจากความระมัดระวัง
ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทาอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หา
ได้ใช้ให้เพียงพอไม่
การกระทา ให้หมายความรวมถึง การให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทาเพื่อ
ป้องกันผลนั้นด้วย
มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา 126 ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการ ผู้ ดารงตาแหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ และเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด ดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการกากับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
/ (2) เป็นหุ้นส่วน ...

-2(๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ไม่เกิน
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
การกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดไม่เกิน
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แย้ งต่ อประโยชน์ ส่ ว นรวม หรื อประโยชน์ ทางราชการ หรื อกระทบต่ อความมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ของ
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ให้นาความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วยโดยให้ถือว่า
การดาเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดาเนินการ
อยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดารงตาแหน่ง
คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
เจ้ าพนั กงานของรั ฐที่มีลั กษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดาเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่ าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดารงตาแหน่ง
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงและผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ดาเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปี นับแต่วันที่
พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดอันอาจคานวณเป็น
เงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือ
ญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้ นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้ว ยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙ การกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ ให้ถือว่าเป็นการกระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
/ 2. วัตถุประสงค์ ...
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1. ส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้ การขับเคลื่ อนองค์กร มีความสอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์ช าติว่าด้ว ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ
2. เพื่อป้องกัน ยับยั้งไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมี
ส่วนร่วมในการกระทาทุจริตที่อาจเกิดขึ้นใน กปภ. ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน
ในองค์กร
3. เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง
4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน บทบาทและการมีส่วนร่วมของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสร้างให้เกิด ความตระหนักและให้ความสาคัญกับเรื่องต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร รวมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในองค์กรทุกรูปแบบจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. ใน
การบริหารและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
3. คานิยาม
กรรมการ

หมายถึง ประธานกรรมการ กปภ. กรรมการ กปภ. และหมายรวมถึง
กรรมการ อนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ กปภ. ได้แต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าทีใ่ ดหน้าที่หนึ่งด้วย
ผู้บริหาร
หมายถึง ผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไปจนถึงผู้ว่าการ กปภ.
ผู้ปฏิบัติงาน
หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของ กปภ.
ญาติ
หมายถึง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
ร่วมมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบ
สันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
บุคคลในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา
หรือร่วมมารดาเดียวกัน
ทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การกระทาใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์จากตาแหน่ง บทบาท
(Fraud)
หรืออานาจหน้าที่ที่ตนมีอยู่โดยมิควรมิชอบ ขัดต่อจริยธรรม กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง โดยก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กปภ. ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น ผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคเล่นพวก การข่มขู่
ยักยอก ตกแต่งบัญชี ฉ้อฉล การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด การเสนอ
หรือการให้คามั่นว่าจะให้ การขอหรือการเรียก ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน
สิ่งของ สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดการหลอกลวง ปกปิดข้อมูล หรือ
ให้ข้อมูลภายในของ กปภ. เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง การงดเว้นไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องกระทา เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลนั้นด้วย
/ ประพฤติมิชอบ ...

-4ประพฤติมิชอบ
ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ของขวัญ

หมายถึง

การใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ ตามที่ กปภ. กาหนด
หมายถึง การขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ซึ่งรวมถึงญาติและบุคคลในครอบครัว กับ
ผลประโยชน์ในส่วนของ กปภ. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันส่งผล
ให้บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง และอาจส่งผล
ให้เกิดความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่
ให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อเป็นสินน้าใจ การให้
สิทธิพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้
รับการลดราคา ทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการ
หรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยว ค่าที่พักค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้
ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณ
เป็นเงินได้
ปกติประเพณีนิยม หมายถึง เทศกาล หรือวันสาคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง
ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ กปภ.
1. กาหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. กากับดูแลให้นานโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้บริหาร
1. จัดให้มีแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับ บริบ ทของ กปภ. โดยให้ส อดคล้องกับกฎหมายและ
นโยบายฉบับนี้
2. จัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบ เช่น หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ เพื่อดูแลและควบคุมให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ
3. กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
/ ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ...
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1. ถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และเคร่งครัดอยู่เสมอ
2. หากพบเห็นการกระทาหรือพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. รวมถึงการประพฤติผิดจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประพฤติปฏิบัติ
ที่มิชอบ ให้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ทันที
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. ทุกหน่ วยงานดาเนิ นการสื่อสารและให้คาแนะนาแก่ผู้ปฏิบัติงานในสั งกัด ต้องถือปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบัตินี้โดยเคร่งครัด
2. กองกากับดูแลกิจการที่ดี สรุปและรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ทุกๆ ไตรมาส
5. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กปภ. ได้กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และสอดรับกับ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption
Policy) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ต้องถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางปฏิบัติของกรรมการ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม ไม่ฝักใฝ่และควร
วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม
2. ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทากับ กปภ. ที่ตนเป็นกรรมการ หรือกิจการที่มีลักษณะ
เป็นการแข่งขันกับ กปภ. ที่ตนเป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. รวมถึงประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบพร้อมทั้งให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการดาเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
และไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของ กปภ. เพื่อให้
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผลประโยชน์ข้างต้นหมายรวมถึง
(๑) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
(๒) ไม่ใช้ความลับหรือข้อมูลของ กปภ. ในทางที่ผิด หรือไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือ
สิ่งใดๆ ที่ตนรู้ เนื่องมาจากตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสาคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
สาคัญในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขององค์กร
(๔) ไม่มีผลประโยชน์ในการทาสัญญาของ กปภ.
/ 6. พึงบริหารงาน ...

-66. พึงบริหารงาน โดยต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
กปภ. ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของ กปภ. และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยง
กันของ กปภ. รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กปภ. ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
8. ไม่ให้ หรือรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรณี
ปฏิ เ สธในการรั บ หรื อ ให้ มิ ไ ด้ ต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง เป็ น อย่ า งสู ง ในการรั บ หรื อ การให้ ซึ่ ง ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
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9. ไม่ ล ะเลยหรื อเพิ กเฉย เมื่ อพบเห็ นการกระท าที่ เข้ าข่ ายการทุ จริ ตคอร์ รั ป ชั นที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การดาเนินงานของ กปภ. โดยต้องให้ความสาคัญ พร้อมสั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดาเนินการแก้ไขปัญหาให้
ทันถ่วงที
10. ต้ องปกป้ อง คุ้ มครอง และให้ ความมั่ นใจแก่ ผู้ แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ ให้ ข้ อมู ล ในการร้ องเรี ยน
ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
11. ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง โดยกรรมการมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย
แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดาเนินการหรือดาเนินการใดๆ รวมถึงการนาทรัพยากรของ กปภ. ไปใช้เพื่อดาเนินกิจกรรม
ทางการเมือง อันจะทาให้ กปภ. สูญเสียความเป็นกลาง หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ
การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
12. กรรมการต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมสนับสนุนให้ กปภ. มีการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และถูกต้องตามกฎหมายและ
จริยธรรม พร้อมทั้งบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง มีความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใสในทุกมิติ
2. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. รวมถึงประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบพร้อมทั้งให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
3. ไม่กระทาการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม รวมถึงไม่ส่งเสริมหรือ
มีส่วนร่วมให้บุคคลใดกระทาการดังกล่าวด้วย
4. ไม่ดาเนิน การใดๆ ที่เ ป็น การเข้า ไปเกี่ย วข้อ งกับ กิจ กรรมที่อ าจก่อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ต่อ กปภ. กิจกรรมข้างต้นหมายรวมถึง
(1) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง เครือญาติหรือพวกพ้อง
(2) ไม่ทาธุรกิจหรือเป็นคู่สัญญากับ กปภ.
/ (3) ไม่ใช้สถานภาพ ...

-7(3) ไม่ใช้สถานภาพตาแหน่งหน้าที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษา กรรมการ หรือหุ้นส่วน เพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือว่า จะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณางานของ กปภ.
(4) ไม่ใช้เวลา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ ของ กปภ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง
(5) ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของ กปภ. หรือไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ตนรู้
เนื่องมาจากตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
(6) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
ปฏิบั ติหน้ าที่โ ดยมิชอบด้ว ยกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ คาสั่ ง ประกาศ หรือจงใจให้ ฝ่ าฝื นประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่ กปภ. กาหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
(5) ไม่นางบประมาณหรือจัดทาโครงการเพื่อสร้างชื่อเสียง และผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง
5. พึงปฏิบัติงานโดยต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
กปภ. ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของ กปภ. และต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการป้องกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันของ
กปภ. รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน
6. ปกป้อง กปภ. จากการดาเนินงานที่ไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ที่อาจส่งผลให้ กปภ. ได้รับความ
เสียหาย
7. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กปภ. ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
8. ไม่ให้ หรือรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นการชักนา
หรือจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทาให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน
9. การรับ หรือให้ประโยชน์อื่นใดต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการรับหรือการให้ ซึ่งต้องอยู่
ภายใต้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128
10. ต้องกากับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้มีช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน
การเรี ย กรั บ สิ น บน หรื อเข้ าไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บการให้ ห รื อรั บสิ นบน ทั้ งทางตรงและทางอ้ อม หากพบว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าวมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน หรือการเรียกรับสินบนนั้น ให้ดาเนินการทางวินัย
และกระบวนการทางกฎหมายต่อไป และหากผู้บังคับบัญชาไม่ดาเนินการทางวินัยหรือกระบวนการทางกฎหมายกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้น กปภ. จะดาเนินการทางวินัยกับผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
11. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นผู้ใต้บังคับบัญชามีการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ กปภ. โดยต้องให้ความสาคัญ พร้อมสั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริง ดาเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายหรือวินัย และดาเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันถ่วงที
12. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลทั่วไป ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นบุคลากรของ กปภ. มี
การกระทาที่เข้าข่ายหรือส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยสามารถร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสได้ที่
ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.)
/ 13. ต้องปกป้อง ...

-813. ต้องปกป้ อง คุ้มครอง และให้ ความมั่ นใจแก่ผู้ ร้องเรียน ให้ ข้อมู ล หรือแจ้ งเบาะแส ในการ
ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบ
ธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
14. ต้องดาเนิ นการควบคุม กากับ สอดส่อง ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ
บัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศของ กปภ. อยู่เสมอ เพื่อมิ ให้เกิดช่องหรือ
โอกาสการกระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
15. ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมรับ
การตรวจสอบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติฉบับนี้อย่างเคร่งครัด
16. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ พร้อมทั้งให้คาปรึกษา เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลุกจิตสานึกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เกี่ยวกับเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก
รูปแบบ รวมถึงบทลงโทษในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร
แนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
1. ต้อ งปฏิบัติห น้า ที่ด้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต โปร่ง ใส และเป็น ไปตามคู่มือ หรือ กระบวนการ
ดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้อง และเคร่งครัด
2. ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือสร้างความได้เปรียบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มของ กปภ. ในทุกกรณี
3. ต้องประพฤติปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. รวมถึงประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ กปภ.
รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบพร้อมทั้งให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4. ไม่ก ระทาการใดๆ ที่เ ป็ น การเข้า ไปเกี่ย วข้อ งกับ กิจ กรรมที่อ าจก่อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ของ กปภ. ทั้งทางตรงและทางอ้อมกิจกรรมข้างต้นหมายรวมถึง
(1) ไม่ทาธุรกิจหรือเป็นคู่สัญญากับ กปภ.
(2) ไม่ใช้สถานภาพตาแหน่งหน้าที่ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
(3) ไม่ใช้เวลา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นๆ ของ กปภ. ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้อง
(4) ไม่นาข้อมูลของ กปภ. ไปใช้ในทางที่ผิด หรือไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่ตนรู้เนื่องจาก
ตาแหน่งหน้าที่
5. ไม่กระทาการ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกรูปแบบ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
6. รักษาความลับและไม่นาข้อมูลลับขององค์กรไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
7. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ทุกระดับ เรียกหรือรับ หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ อาทิ ของขวัญ ของ
กานัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นการชักนา หรือจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทาให้เกิดการละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือทาให้ปฏิบัติงานโดยขาดความเป็นธรรม เว้นแต่การรับหรือให้ตามโอกาสหรือวาระ
ต่ า งๆ ตามประเพณี นิ ย ม และต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั งเป็ น อย่ า งสู งในการรั บ หรื อ การให้ ซึ่ งต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128
/ 8. การรับของขวัญ ...

-98. การรับของขวัญ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ สามารถปฏิเสธ และจะต้องรับของขวัญซึ่งมี มูลค่าเกิน
กว่าที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128
กาหนด ผู้รับต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหากผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ผู้รับยึดถือ
ไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ผู้รับต้องนาไปบริจาคหรือกระทาการเพื่อการกุศลตามความเหมาะสมต่อไป
9. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการเรียกรับสินบน หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับ
สินบน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
10. ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบภายใน
กปภ. โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ทราบ
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ ศปท.กปภ. เกี่ยวกับป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามช่องทางที่ กปภ. กาหนด
11. ให้การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศของ กปภ. ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน เพื่อให้
สามารถเปิดเผยข้อมูลของ กปภ. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างถูกต้อง
เชื่อถือได้ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
12. ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสถานการณ์การทุจริตใน
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ตนเองรู้เท่าทันสถานการณ์การทุจริต และลดความเสี่ยงในการนาพาตนเองเข้าไปมีส่วนรวม
ในการทุจริตคอร์รัปทุกรูปแบบ
13. ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรมที่ กปภ. จัดขึ้นในการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
กปภ. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร
14. พึ งระลึ กและมี จิ ตส านึ กในการต่ อต้ านการทุ จริ ตคอร์ รั ปชั นในองค์ กร และปฏิ บั ติ ตนให้ เป็ น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็น เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ.
6. ช่องทางการร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
กปภ. ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณี เมื่อพบเห็นบุคลากรของ กปภ. มีการกระทาผิด
หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิช อบ สามารถร้องเรียน ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแส ได้ที่
ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ผ่านช่องทาง ดังนี้
 โทรศัพท์สายด่วน 0 2551 8025 (เฉพาะเวลาราชการ)
 โทรสาร 0 2551 8023 (เฉพาะเวลาราชการ)
 เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 ไปรษณีย์ ส่งถึง ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72
อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
 ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2
สานักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 ตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2
สานักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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- 10 7. การให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส
กปภ. ดาเนินการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส ตามมาตรการให้ความ
คุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม 2541 ดังนี้
1. ผู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแส และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทาผิดที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ต้องดาเนินการตรวจสอบและสอบสวน
เรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนที่ กปภ. กาหนด และต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้ง
เบาะแส ไว้เป็นความลับ หากผู้ใดฝ่าฝืนนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก กปภ. ผู้นั้น
จะต้องถูกดาเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดาเนินการทางกฎหมาย
2. กปภ. จะดาเนินการการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส ไม่ให้ถูกคุกคาม ข่มขู่
หรือภัยอื่นใด อันเนื่องมาจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสนั้นๆ หากผู้ใดกระทาการดังกล่าว ผู้นั้น
จะต้องถูกดาเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดาเนินการทางกฎหมาย
8. มาตรการดาเนินงานตามนโยบาย
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้องกัน มิให้มี
การทุจริตคอร์รัปชันในทุกกระบวนการทางาน
2. จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ตั้งแต่กระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน การฝึกอบรม อย่างที่เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมทั้งจัดโครงสร้างองค์กรให้มี
การแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมและมีการตรวจสอบถ่วงดุล
3. จั ด ให้ มี ก ระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
4. จัดให้มีกระบวนการด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ ที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ไม่ปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยมีการประเมินความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญและกาหนดมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้า
และรายงานผลตามมาตรการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
7. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของ กปภ. ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา อย่างเป็นระบบนาแสดงบนเว็บไซต์ กปภ. เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปภ. ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน
8. จัดให้มีมาตรการให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ถูกร้อง ผู้ร้อง ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส และ
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
9. จั ดให้ มี ช่องทางการร้ องเรี ย น ร้องทุ กข์ หรือแจ้ งเบาะแส หากพบเห็ นผู้ ปฏิ บั ติ งาน กปภ. มี
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และกาหนดกระบวนการสอบสวนลงโทษอย่างชัดเจน โดยให้
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
10. จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
กปภ. รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ กปภ. ผ่านช่องทางการสื่อสารของ กปภ. เพื่อให้ ทราบและเข้าใจ
อันสามารถนานโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง
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- 11 11. จัดให้มีกระบวนการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และส่งเสริม หรือกระตุ้นจิตสานึกให้ผู้ปฏิบัติงานปรับกระบวนการคิด
(Mindset) และทัศนคติให้มีค่านิยมสุจริต
12. จัดให้มีการยกย่องกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ที่กระทาความดี ปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคคลในองค์กร
13. กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. จะต้องจัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นประจาทุกปีในเดือนตุลาคม รวมทั้ง กรณีเข้ารับตาแหน่งใหม่ (แต่งตั้งโยกย้าย) กรณีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานใหม่ และกรณีที่มีเหตุความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
9. บทลงโทษการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
๑. กปภ. จะดาเนินการทางวินัยกับบุคลากรที่กระทาการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีความประพฤติมิชอบ
ซึ่งมีโทษทางวินัยตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออกหรือไล่ออกจากงาน ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วย
การกาหนดตาแหน่ ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่ อนขั้นงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย
การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงอาจได้รับโทษ
ทางอาญาหากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
๒. กปภ. จะดาเนินการทางวินัยกับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ระมัดระวัง ปล่อยปละละเลย เพิกเฉย ไม่ควบคุม
กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จนเป็นช่องทางทาให้เกิดกระทาการทุจริตคอร์ชัน
หรื อ ประพฤติ มิ ช อบได้ โ ดยง่ า ย ส่ ง ผลให้ กปภ. ได้ รั บ ความเสี ย หายทั้ ง ด้ า นทรั พ ย์ สิ น และภาพลั ก ษณ์ และ
หากผู้บังคับบัญชาละเลย หรือเพิกเฉยไม่ดาเนินการทางวินัยหรือทางอาญากับผู้ ใต้บังคับบัญชาผู้นั้น กปภ. จะถือ
ว่าผู้บังคับบัญชานั้นมีความผิดทางวินัย รวมถึงอาจได้รับโทษทางอาญาแล้วแต่กรณี
10. การกากับ ติดตาม และสอบทาน
1. คณะกรรมการ กปภ. กาหนดให้ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ ตามความเหมาะสม
หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสาคัญเกิดขึ้น เช่น มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ในการทุจริตคอร์รัปชันและ
นโยบายฉบับนี้ยังไม่ครอบคลุม หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. ให้ทุกสายงานกากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดาเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น
(Anti-Corruption Policy) อย่างเคร่งครัด เพื่อระมัดระวังและอย่าให้ต้องได้รับการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม
3. ให้กองกากับดูแลกิจการที่ดี สรุปและรายงานผลการร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ต่อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ทุกๆ ไตรมาส
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