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

ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง ได้รับมอบหมำยให้ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน              
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในข้อ 3 ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ตัวชี้วัดที่ 3.1 
กำรรับสินบน และข้อ 4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 4.2 กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และกำรรับสินบนในองค์กร ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) เพ่ือก ำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรรับสินบนในองค์กร 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

 
      

การเปิดเผยข้อมลู 
 

EB1  -  E1-E2 
     
                

ความโปร่งใส 
  

การมีส่วนร่วม 
 

EB2  -  E3-E4 
     

                   
การจัดซื้อจดัจ้าง 

 
EB3  -  - 

     
                   

การด าเนินงานตามภารกิจ 
 

EB4  -  E5-E6 
    
                   

การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
 

EB5  -  E7-E8 
   

ความพร้อมรับผิด 
  

                 
เจตจ านงสจุริต 

 
EB6  I1  E9 

     
                   

การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 

EB7  I2  E10 
    
             
ITA   ความปลอดจากการ

ทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  

การรับสินบน 
 

EB8  I3-I5  E11-E13 
    

                   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมสจุริต 

 
EB9  I6-I8  - 

    
                   

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

EB10  I9  - 
   วัฒนธรรมคณุธรรม 

ในองค์กร 
 

                 แผนป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต 

 
EB11  I10  - 

     
                   

การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
 

-  I11-I12  - 
     
                   มาตรฐานและความเป็นธรรมใน

การปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 

EB12  I13-I14  E14-E15 
   คุณธรรมการท างาน 

ในหน่วยงาน 
 

                 
คุณธรรมการบริหารงาน 

 
-  I15-I19  - 

      
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ก าหนดให้หน่วยงานประเมิน ตัวชี้วัด 3.1 การรับสินบน (EB8) และตัวชี้วัดที่ 
4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10) โดยให้หน่วยงานก าหนดการรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อน      
เป็นความเสี่ยงที่ต้องมีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด 3.1 การรับสินบน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบสถานการณ์การทุจริต การรับสินบนที่เกิดขึ้น

อันจะน าไปสู่การก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
EB8 หน่วยงานมีการ
ก าหนด มาตรการ กลไก 
หรือการวางระบบในการ
ป้องกันการรับสนิบน 
 

หน่วยงานจะต้องสง่หลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน  ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้

มีลักษณะเปน็ค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ริหาร
ระดับสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

มีกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน 
มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอยา่งต่อเนื่อง 

หมายเหตุ หน่วยงานก าหนดการป้องกันการรับสินบนเป็นความเสี่ยง
ที่ต้องมีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

รผบ. (กวน.) 
ก าหนดมาตรการฯ 

และ 
รผผ. (ฝบส.) 

ด าเนินการเก่ียวกับ 
ระบบควบคุมภายใน 

ตัวช้ีวัด 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

เกี่ยวกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาไปสู่การก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน 

ข้อค าถาม เกณฑ์การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
EB10 (1) หน่วยงานมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดการ 
ความเสี่ยง เก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ในหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องสง่หลักฐานที่แสดงถึงการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี ้

มีลักษณะเปน็รายงาน 
มีเนื้อหาแสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ

เสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซอ้นในหน่วยงาน 
มีการเสนอผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับ 

มอบอ านาจ 
หมายเหตุ หน่วยงานก าหนดเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น 
ความเสี่ยงที่ต้องมีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

รผผ. (ฝบส.) 
ด าเนินการ 

ด าเนินการเก่ียวกับ 
ระบบควบคุมภายใน 

EB10 (2) หน่วยงาน มี
การก าหนดมาตรการ 
กลไก หรือการวางระบบ
ในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ในหน่วยงาน 

หน่วยงานจะต้องสง่หลักฐานที่แสดงถึงการก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด ดังนี้ 

มีลักษณะเปน็ค าสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผูบ้ริหาร
สูงสุด ของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอ านาจ 

มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในหน่วยงาน 
มีการก าหนดกลไกการก ากับติดตามอยา่งต่อเนื่อง 

รผบ. (กวน.) 
ด าเนินการ 

                                 
  ที่มา : คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ให้ค 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    
ของรัฐในสถานะเอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ 
พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การท าธุรกิจ 
การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”  
 “ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยก
ออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์
ของรัฐ การท าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมี
รูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระท าของบุคคลใน
สถานะเอกชน เพียงแต่การกระท าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความ
แตกต่างกันที่วัตถุประสงค์เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน” 
 “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือ
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในรูปแบบต่างๆ หรือน าประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องใน
การใช้อ านาจหน้าที่หรือดุยลพินิจ ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใดๆ หรือด าเนินการดังกล่าวนั้น 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง” 

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มีได้หลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะใน

รูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
ด้วย จ าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 7 รูปแบบ คือ 
 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
 

ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
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2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ โดยเฉพาะผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะ
เป็นเจ้าของบริษัทที่ท าสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง หรือเรียกได้
ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารง
ต าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ 
ไม่ว่าจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะ
ที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่  

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จาก
การที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะ
ไปหาประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเอาทรัพย์สินของราชการซึ่งจะต้องใช้
เ พ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นไปใช้ เ พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 
เป็นการที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ
เรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงานของตน
เข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้องของตน 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 
(Influence) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ข่มขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน                      

 ที่มา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจรติ (ป.ป.ช.) ประจ าปี 2561 
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1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 

มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้  
      (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้ น
ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  
      (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือด าเนินคดี  
      (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมี ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ     
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  
      (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้ง ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
     เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
     ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือ     
ว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
     บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้
ดังนี้ 

 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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ข้อ 3  ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” 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 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม       

ตามฐานานุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก

แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา  
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์        
ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระท า
ได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
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อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพน้จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544 
โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับ

ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง เพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จ าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการก าหนดจรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการก าหนดเรื่องท านองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และจ านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและก าหนดเป็นหลักเกณฑ์    
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวร มีมาตรฐานอย่างเดียวกัน 
และมีความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผล
อย่างจริงจัง 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 หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน 
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือ
ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด 
การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งใน
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของ

หน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือ
ก ากับดูแลด้วย 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน 
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ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 

การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 

ข้อ 6  ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 

ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

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

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

  (4)  ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ข้อ 8  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 9  ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่ าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
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(2)  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (1) หรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าความผิด
ทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด าเนินการตามระเบียบนี้ 

ข้อ 12 เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป ในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ 
ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

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

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 
ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
"การเรี่ยไร"  หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ

สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย
ว่ามิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 

"เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร"  หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัด ให้มีการ
เรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ที่ปรึกษา หรือ
ในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 

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

หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 

ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า "กคร." ประกอบด้วย 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง
อีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กคร. จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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(1)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ
นั้นเอง 

(2)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 

(3)  เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4)  เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่

ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก 

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

ผู้เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
(3)  เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
(4)  เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือ

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

ราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
(6)  เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขอ

อนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว 
ข้อ 20  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้า

ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(1)  ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
(2)  ก าหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
(3)  ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดย

ลักษณะแห่งการเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไว้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได ้

(4)  จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทาง
ราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่าง
ต่อเนื่อง และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ และจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ส าหรับ
ประชาชนสามารใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 

(5)  รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท าบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่าง
ต่อเนื่องให้รายงานการเงินพร้อมทั้งส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 

ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(1)  ก าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้
ประกาศไว้ 
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(2)  ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่
โดยสภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตร
เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น 

(3)  กระท าการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระท าใน
ลักษณะที่ท าให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือ
บริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(4)  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นออกท าการเรี่ยไร 

ข้อ 22  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระท าการดังต่อไปนี้ 

(1)  ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 

(2)  ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือ
กระท าในลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

ที่มา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม 
จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจรติ (ป.ป.ช.) ประจ าปี 2561 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาถึงโอกาส 
(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  ของความเสี่ยง เพ่ือน ามาประเมิน วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง     
โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงคือ เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบ 
และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ได้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลในเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็น
ตัวเลขหรือตัวเงินที่ชัดเจนได้ 

1. เกณฑ์ประเมินความเสี่ยง 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 

5 สูงมาก โอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 

4 สูง โอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง โอกาสเกิดขึ้นบ้าง 

2 น้อย โอกาสเกิดขึ้นน้อย 

1 น้อยมาก โอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  

ระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ ค าอธิบาย 

5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยไล่ออก 

4 สูง ลงโทษทางวินัยให้ออก 

3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือน 

2 น้อย ลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือน 

1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์                                     

ระดับความเสี่ยง  

ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
     สูงมาก (Extremely Risk : E)  16-25 คะแนน 

     สูง (High Risk : H) 10-15 คะแนน 

     ปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-9 คะแนน 

     ต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
ที่มา : สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมนิความเสีย่งระดบัองค์กรของ กปภ. ปีงบประมาณ 2561 

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่อง ผลประโยชน์ทับซอ้น ปีงบประมาณ 2561 

วัตถุประสงค์         : สร้างความตระหนักเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการประพฤติผิดกฎหมายและ    
กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

เป้าหมาย             : ไม่มีพนักงานทีมี่ผลประโยชน์ทับซ้อน 
Risk Tolerance    :  -   
สาเหตุความเสี่ยง    : บางกระบวนงานมีโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานสอบสวน

ทางวินัย การควบคุมงานก่อสร้าง งานจัดเก็บรายได้ค่าน้ า เป็นต้น ซึ่ง กปภ.ได้วางมาตรการ
ควบคุมภายในป้องกันแล้ว  

ประเมินระดับความเสี่ยง 

รายละเอียดประกอบการประเมินระดับความเสี่ยง 
 

 

จ านวนพนักงานกระท าความผิดตามรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2560 ดังนี้ 

รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวนพนกังานที่กระท าผิด (ราย) 

ปีงบประมาณ  
2558 

ปีงบประมาณ  
2559 

ปีงบประมาณ  
2560 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน - - - 

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคูส่ัญญา 
(Contracts) 

- - - 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะ 
หรือหลังเกษียณ (Post-employment) 

- - - 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or  
moonlighting) 

- - - 

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) - - - 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพือ่ประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  
(Using your employer’s property for private advantage) 

- - - 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ 
ในทางการเมือง (Pork-barreling) 

- - - 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือ 
พวกพ้อง (Nepotism) 

- - 1 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น (Influence) 

- - - 

 

โอกาส : 1 น้อยมาก (โอกาสเกิดข้ึนยาก) 
ผลกระทบ : 3 ปานกลาง (ลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือน) 

ประเมินโอกาส   1  : น้อยมาก (โอกาสเกิดขึ้นยาก) 
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วิเคราะห์ความเสี่ยงตามรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ 

รูปแบบผลประโยชน์ทบัซ้อน ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) หรือ
สินบน 

- การรับของขวัญจากบุคคลอื่น  
เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับ
ผลประโยชน์จากองค์กร 

1 1 1 x 1 2 

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง  
(Self-dealing) หรือเป็น
คู่สัญญา (Contracts) 

- พนักงานที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจา้งท าสัญญา
ซื้อของจากบริษัทของครอบครัว
ตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมี 
หุ้นส่วนอยู ่

1 1 1 x 1 2 

3. การท างานหลงัจากออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือ
หลังเกษียณ  
(Post-employment) 

- การว่าจ้างผู้เกษียณมาท างานใน
ต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่
คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รบัมอบหมาย 
- อดีตผู้บริหารเกษียณอายุไปท างาน
เป็นที่ปรึกษาบริษัทผลิตสารส้ม โดย
ใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งให้ 
กปภ. ซื้อสารส้มจากบริษทัที่ตนเอง
เป็นที่ปรึกษาอยู่ 

1 1 1 x 1 2 

4. การท างานพิเศษ  
(Outside employment or 
moonlighting) 

- การที่พนักงานไมท่ างานที่ได้รบั
มอบหมายจากหน่วยงานอยา่งเต็มที่ 
แต่เอาเวลาไปรบังานพิเศษอื่นๆ  
ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงาน 

1 1 1 x 1 2 

5. การรู้ข้อมูลภายใน  
(Inside information) 

- การที่พนักงานทราบข้อมูล
โครงการวางท่อขยายเขต จึงบอกให้
ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดนิบริเวณ
ดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการใน
ราคาที่สูงขึน้ 
- การที่พนักงานหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการหาผู้รับจา้ง แล้ว
แจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนทีต่น
รู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 

1 1 1 x 1 2 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพื่อประโยชนธ์ุรกิจส่วนตัว  
(Using your employer’s 
property for private 
advantage) 
 

- น าทรัพยส์ินของทางราชการไปใช้
ในกิจธุระส่วนตวั เช่น รถยนต์  
เป็นต้น 

1 1 1 x 1 2 
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รูปแบบผลประโยชน์ทบัซ้อน ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
7. การน าโครงการสาธารณะลง
ในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์
ในทางการเมือง (Pork-
barreling) 

- การที่ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
ลงไปในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
 

1 1 1 x 1 2 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่
แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
หรือพวกพ้อง (Nepotism) 

- ใช้ต าแหน่งหนา้ที่ในการรับจ้างงาน 
ในงานที่ตนเองมีอ านาจตัดสินใจ 

1 3 1 x 3 1 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อ
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
(Influence) 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหนง่หน้าที่
ในฐานะผูบ้ริหารเข้าแทรกแซง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่  
ให้ปฏิบัติหน้าทีโ่ดยมิชอบด้วย
ระเบียบและกฎหมายหรือฝ่าฝนื
จริยธรรม 
- ใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตัวฝากบตุร
เข้าท างาน 

1 1 1 x 1 2 

ผลการด าเนินงาน  ข้อมูลปีงบประมาณ 2558-2560 พนักงานที่กระท าความผิดตามรูปแบบผลประโยชน์
ทับซ้อนของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน 1 ราย เป็นการใช้ต าแหน่ง
หน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง ท าให้ กปภ.เสียหายและเสื่อมเสียภาพลักษณ์อย่างร้ายแรง 
สมควรลงโทษสถานหนัก 

 
 

 
 

พนักงานที่กระท าความผิดตามรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมีการลงโทษทางวินัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2560 ดังนี้ 

ปี จ านวนพนักงาน (ราย) 
2558 - 
2559 - 
2560 1 ราย (ลงโทษทางวินัยไล่ออก) 

ผลการด าเนินงาน  ข้อมูลปีงบประมาณ 2558-2560  พนักงานโดนลงโทษทางวินัยไล่ออกจ านวน 1 ราย 
เนื่องจาก เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง ท าให้ กปภ.เสียหายและเสื่อมเสีย
ภาพลักษณ์อย่างร้ายแรง สมควรลงโทษสถานหนัก  

 
 
 

 

ประเมินผลกระทบ   3  : ปานกลาง (ลงโทษทางวินัยลดขั้นเงินเดือน) 
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 แนวทางการก ากับดูแลและการประเมินความเสี่ยงปี 2561 
ก ากับดูแลโดยกระบวนการควบคุมภายในตามมาตรการควบคุมภายใน ระหว่างปี 2551-2560 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. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรม

และโปร่งใส (ปี 2560) 
8. ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2560) 
9. จัดท ามาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง (ปี 2560) 

มาตรการควบคุมภายใน เพิ่มเติมปี 2561 ดังนี้  
10. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ (ปี 2561) 

การประเมินความเสี่ยงปี 2561 
ผลด าเนินงานปี 2560 มีพนักงานโดนลงโทษทางวินัยไล่ออกจ านวน 1 ราย  

    โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงระดับ 1 (น้อยมาก)  
  ความรุนแรงของผลกระทบระดับ 5 (สูงมาก)  

     ระดับความเสี่ยงปานกลาง (1x5) 

ปี 2561  มีระดับความเสี่ยงต่ า (1x3)  
เนื่องจาก มีกระบวนการควบคุมภายในเพ่ิมเติมข้อ 10 และใช้กระบวนการควบคุมภายในครบถ้วน 

ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน โดยการก ากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อ 1-10  
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ความเสี่ยงเรื่อง ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

3. แผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) 
 

                                 

 

 

 
 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

        ระดับความเสี่ยง  คือ  1x3  :  ระดับต่ า  ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 

4. การก ากับติดตาม 

 ก าหนดให้ทุกหน่วยงาน ต้องมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในกระบวนการท างานของ
หน่วยงานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกปี ผ่านระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA 
(http://csa.pwa.co.th) ของ กปภ. และน าเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา ตามเวลาท่ี ฝบส. ก าหนด กรณี
มีความเสี่ยงระดับต่ าถึงปานกลาง ให้ใช้กระบวนการควบคุมภายในท่ีมีอยู่บริหารจัดการ กรณีหาก
หน่วยงานใดมีความเสี่ยงระดับสูง ให้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงจัดการ เพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
 

      โอกาส
ผลกระทบ 

1 2 3 4 5 

5      

4      

3      

2      

1      

ระดับสูงมาก     ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับสูง          ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 
ระดับต่ า          ใช้กระบวนการควบคุมภายใน 



 
 

 

 

 ภาคผนวก 
  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก   
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงาน การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2557) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2557) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ 

การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2559) 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
ประกาศ กปภ. เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

(ปี 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง   

นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ 
การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ.  

และผู้เสนองานในการจัดซื้อจดัจ้าง (ปี 2560) 
 
 
 
 
 
 
 

 



















 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ฉ   

ประกาศ กปภ. เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้
สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(ปี 2561) 
 











 




