


 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง ได้
จัดท ำกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจ ำปี  ซึ่งประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจ
เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบน และผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยปฏิบัติตำมคู่มือแนวทำงประเมิน        
ควำมเสี่ยงทุจริตของส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ  (ป.ป.ท.) เพ่ือ
ก ำหนดให้มีมำตรกำร ระบบ หรือ แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป 

 
 

กองบริหำรควำมเสี่ยง สังกัดฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง 
กำรประปำส่วนภูมิภำค 
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การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 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 าป ี

 

 

   
 

 
 

 
 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริต 

 

O40 รายงานการก ากับตดิตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

 

   
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกันการทุจริต 

 

 
 

 
 

O41 รายงานผลการด าเนินการปอ้งกัน 
การทุจริตประจ าป ี

 

   
 

 
 

 

   
 

 

 
 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 
มาตรการภายใน 

เพื่อป้องกันการทุจริต 

 มาตรการส่งเสรมิความ
โปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน 

 

O42 มาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

O43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
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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. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต 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 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เสนอว่าจะให้ 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. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

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 ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมี
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” 

รูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบทั้ง

ผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่เป็นทรัพย์สิน โดยอาจแบ่งได้เป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) การรับผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน 
ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันนี้ 
และผลจากการรับผลประโยชน์ต่างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่  

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

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่หรือหลังเกษียณ (Post-employment) การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือ
บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
เดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) การใช้สถานภาพต าแหน่งหน้าที่
การงานเข้าไปเป็นที่ปรึกษา กรรมการ หุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการภาคเอกชน เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ      
จะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณางานจากหน่วยงานรัฐที่ตนสังกัดอยู่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ของรัฐ ในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ 

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ประโยชน์จากการที่
ตนเองรับรู้ข้อมูลภายในหน่วยงาน และน าข้อมูลนั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหา
ประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง 

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเอาทรัพย์สินของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องใช้เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเท่านั้น ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปท างานส่วนตัว 
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7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling)     
การที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือ
การใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือหาเสียง 

8. การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) รูปแบบนี้อาจ
เรียกว่า “ระบบอุปถัมภ์พิเศษ” เนื่องจากเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้
หน่วยงานที่ตนปฏิบัติงานอยู่เข้าท าสัญญากับบริษัทของพ่ีน้อง/เครือญาติ/พวกพ้อง 

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน ( Influence) 
การที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบด้วยระเบียบและข้อกฎหมาย หรือให้ฝ่าฝืนจริยธรรม เพ่ือเกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  

 ที่มา : คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ กปภ. 
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กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ 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 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตาม
วรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท า
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การเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพ่ือมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด 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 าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
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 

(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
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ประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้
บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

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

 
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561                     

หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ห้ามมิให้กรรมการ    

ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  ประกาศก าหนด ด าเนินกิจการ
ดังตอ่ไปนี้ 
      (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล  ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
      (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่    
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน    
การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   
ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
      (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ          
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่           
รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ 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 หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ข อง
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
      ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย           
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่            
คู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึง  
ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วยทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 

มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปีนับแต่วันที่
พ้นจากต าแหน่ง 

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

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือญาติที่
ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น        
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 129 การกระท าอันเป็นการฝ ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 

มาตรา 176 “ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือ    
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 
 
3. 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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4. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 
    ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติ ที่มีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  

(2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป  

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา
หรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าพนักงานของรัฐ    
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืใดดังกล่าว ก็ให้
คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือกรรมการหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นต่อผู้มี
อ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ   
ผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการตาม
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

การรายงานตามข้อนี้ ให้รายงานตามแบบแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ของเจ้าพนักงานของรัฐ 

ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอ านาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด 
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การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
 

 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 1 กระบวนการ คือ กระบวนการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากการทุจริตใน
ปีงบประมาณ 2562-2563 ส่วนใหญ่เกิดจากการรับช าระเงินค่าน้ าประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า น าเงินไปหมุนใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 
 
รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการท างานย่อย 

ชื่อกระบวนการท างานย่อย รายละเอียดของงาน 
1. การจัดเก็บรายได้ค่ า
ติดตั้งและวางท่อ 

1. ผู้ขอใช้น้ ามายื่นค าขอติดตั้งวางท่อประปา 
2. กปภ.สาขาจัดท าประมาณราคาค่าติดตั้งและวางท่อแล้วเสร็จ แจ้งราคากลับให้        
ผู้ขอใช้น้ า 
3. ผู้ขอใช้น้ า มาช าระค่าติดตั้งและวางท่อ และจัดท าสัญญาการใช้น้ าระหว่าง กปภ.    
กับผู้ใช้น้ า 
4. กปภ.สาขา ติดตั้งมาตรให้ผู้ขอใช้น้ าและขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ ารายใหม่ ในระบบ CIS 
ของ กปภ.สาขา เพื่อการอ่านมาตรวัดน้ าและค านวณค่าน้ า 
5. จัดท าเอกสารสัญญากับผู้ใช้น้ า 
6. น าส่งเงินรายได้ค่าติดตั้งเข้า กปภ. 

2. การจัดเก็บรายได้ค่ า
น้ าประปา 
 

1. การอ่านมาตรวัดน้ าและค านวณค่าน้ าประปาพร้อมพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ าประปา จัดส่ง
ให้ผู้ใช้น้ าพร้อมส่งข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาตรให้ระบบ CIS ของ กปภ.สาขา 
2. ระบบการจัดรายได้ค่าน้ าประปาของ กปภ. ผู้ใช้น้ าสามารถเลือกช าระค่าน้ าตามที่ 
กปภ.จัดไว้ให้  
       2.1 การจัดเก็บรายได้ค่าน้ าผ่านเคาน์เตอร์ประปา ณ กปภ.สาขา 
       2.2 การจัดเก็บรายได้ค่าน้ าผ่าน ตัวแทนเก็บเงินเอกชน 
       2.3 การจัดเก็บรายได้ค่าน้ า วิธีหักผ่านบัญชีธนาคารแบบรวมศูนย์ 
       2.4 การจัดเก็บรายได้ค่าน้ า โดยส านักงานใหญ่จัดเก็บ 
       2.5 การจัดเก็บรายได้ค่าน้ าส่วนราชการ ผ่าน ระบบ GFMIS 
3. ปิดสิ้นวัน ตรวจนับเงินสดตามวิธีปฏิบัติ น าเงินฝากธนาคาร 
4. การจัดประเภทผู้ใช้น้ าให้ถูกต้องตามที่ตัวแทนอ่านมาตรแจ้งเปลี่ยนหรือตามที่ผู้ใช้น้ า
แจ้งตามค าร้อง ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (การจัดประเภทผู้ใช้น้ า กปภ. คิดอัตราค่าน้ า
ตามประเภทผู้ใช้น้ า 3 กลุ่ม) 

3. การจัดเก็บรายได้อื่นๆ 
 

1. ผู้มาช าระเงิน ยื่นค าขอช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้ 
2. กปภ. สาขาตรวจสอบประเภทรายได้ 
3. ตรวจสอบว่าเป็นผู้ใช้น้ า กปภ. หรือไม่ 
4. หากเป็นผู้ใช้น้ าของ กปภ. บันทึกรับช าระเงินรายได้อ่ืนในระบบ CIS ระบบงาน
จัดเก็บรายได้ 
5. หากไม่เป็นผู้ใช้น้ าของ กปภ. บันทึกรับช าระรายได้อ่ืนที่ระบบ CIS ระบบงาน
อ านวยการ 
6. รับเงินพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ให้ผู้มาช าระเงิน 
7. เมื่อถึงเวลาน าส่งเงินตามรายงานรายได้อ่ืนๆ ตรวจนับเงินสด น าเงินฝากธนาคาร 
ตามวิธีปฏิบัติ 
8. เก็บส าเนาใบก ากับภาษีไว้ในแฟ้มภาษีขายในระบบ CIS (รูปแบบข้อมูลอิเลคโทรนิกส์
(ภ.อ.11)) 
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ชื่อกระบวนการท างานย่อย รายละเอียดของงาน 
4. การติดตามรายได้ค่า
น้ าประปา 
 

เมื่อ กปภ.สาขา ได้อ่านมาตรพร้อมแจ้งค่าน้ าประปาแก่ผู้ใช้น้ าตามใบแจ้งแล้ว หาก   
ผู้ใช้น้ าไม่มาช าระเงินตามก าหนด กปภ.สาขาจะต้องติดตามเงินรายได้ค่าน้ าประปา จาก
ผู้ใช้น้ าตามมาตรการของ กปภ. (ค าสั่ง กปภ. 463/2561) โดยแยกผู้ใช้น้ าเป็น            2 
ส่วน คือ 
         1. การเร่งรัดติดตามหนี้เอกชน 
         2. การเร่งรัดการจัดเก็บหนี้ส่วนราชการ 

 
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  

1. การระบุความเสี่ยง 
     อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตจากกระบวนการท างานย่อย
ในการปฏิบัติงาน ของกระบวนการจัดเก็บรายได้ 

ล าดับ 
ที่ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Known 
Factor 

Unknown 
Factor 

1 การรับเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและเงินประกันการใช้น้ า แล้วบันทึกรับช าระใน
ระบบบัญชีแต่ไม่มีเงินน าฝากเข้าบัญชีธนาคารของ กปภ. และน าเงินไปหมุน
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 
 

 

2 รับเงินค่าติดตั้งประปา ก่อนที่ กปภ. จะประมาณการและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอ
ใช้น้ าและน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

  

3 รับเงินค่าติดตั้งจากผู้ขอใช้น้ าแล้วไม่ไปส ารวจประมาณการ และน าเงินไปหมนุ
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

  

4 เบิกจ่ายเงินประกันการใช้น้ าและเงินค่าน้ าซ้ าซ้อนแล้วไม่แจ้งหรือแจ้งล่าช้าให้
ผู้ ใช้น้ ามารับคืนเงิน และน าเงินของผู้ ใช้น้ าที่ท าการเบิกจ่ายออกมาใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 

  

5 รับช าระเงินค่าน้ าประปาตลอดจนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วไม่บันทึก
รายการรับช าระเงินในระบบบิลลิ่ง และไม่น าฝากเข้าบัญชีของ กปภ. โดยน า
เงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนแล้วค่อยน ามาฝากเข้าบัญชีของ กปภ. ใน
ภายหลัง 

 
 

 
 
 

6 รับช าระเงินค่าน้ าแล้วยกเลิกใบเสร็จ ภายหลังมีการน าเงินฝากเข้าบัญชีล่าช้า 
โดยน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

 
 

 
 

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 การรับเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและเงินประกันการใช้น้ า แล้วบันทึกรับ

ช าระในระบบบัญชีแต่ไม่มีเงินน าฝากเข้าบัญชีธนาคารของ กปภ. และน า
เงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

    

2 รับเงินค่าติดตั้งประปา ก่อนที่ กปภ. จะประมาณการและแจ้งค่าใช้จ่ายให้
ผู้ขอใช้น้ าและน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

    

3 รับเงินค่าติดตั้งจากผู้ขอใช้น้ าแล้วไม่ไปส ารวจประมาณการ และน าเงินไป
หมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

    

4 เบิกจ่ายเงินประกันการใช้น้ าและเงินค่าน้ าซ้ าซ้อนแล้วไม่แจ้งหรือแจ้ง
ล่าช้าให้ผู้ใช้น้ ามารับคืนเงิน และน าเงินของผู้ใช้น้ าที่ท าการเบิกจ่ายออกมา
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

    

5 รับช าระเงินค่าน้ าประปาตลอดจนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วไม่บันทึก
รายการรับช าระเงินในระบบบิลลิ่ง และไม่น าฝากเข้าบัญชีของ กปภ. โดย
น าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนแล้วค่อยน ามาฝากเข้าบัญชีของ 
กปภ. ในภายหลัง 

    

6 รับช าระเงินค่าน้ าแล้วยกเลิกใบเสร็จ ภายหลังมีการน าเงินฝากเข้าบัญชี
ล่าช้า โดยน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
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3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง 
     น าโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงระดับปานกลาง สูง สูงมาก จากข้ันตอนที่ 2 มาหาค่า
ความเสี่ยงรวม 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 ้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ 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 
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน 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 การรับเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและเงินประกันการใช้น้ า แล้วบันทึก
รับช าระในระบบบัญชีแต่ไม่มีเงินน าฝากเข้าบัญชีธนาคารของ กปภ. 
และน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

3 1 3 

2 รับเงินค่าติดตั้งประปาก่อนที่  กปภ. จะประมาณการและแจ้ง
ค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น้ าและน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

3 1 3 

3 รับเงินค่าติดตั้งจากผู้ขอใช้น้ าแล้วไม่ไปส ารวจประมาณการ และน า
เงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

3 2 6 

4 เบิกจ่ายเงินประกันการใช้น้ าและเงินค่าน้ าซ้ าซ้อนแล้วไม่แจ้งหรือ
แจ้งล่าช้าให้ผู้ใช้น้ ามารับคืนเงิน และน าเงินของผู้ใช้น้ าที่ท าการ
เบิกจ่ายออกมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

3 2 6 

5 รับช าระเงินค่าน้ าประปาตลอดจนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วไม่
บันทึกรายการรับช าระเงินในระบบบิลลิ่ง และไม่น าฝากเข้าบัญชีของ 
กปภ. โดยน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนแล้วค่อยน ามาฝาก
เข้าบัญชีของ กปภ. ในภายหลัง 

3 1 3 

6 รับช าระเงินค่าน้ าแล้วยกเลิกใบเสร็จ ภายหลังมีการน าเงินฝากเข้า
บัญชีล่าช้า โดยน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

3 1 3 
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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 การรับเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและเงินประกันการใช้น้ า แล้วบันทึกรับช าระในระบบบัญชแีต่ไมม่ี

เงินน าฝากเข้าบัญชีธนาคารของ กปภ. และน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
พอใช้ 

2 รับเงินค่าติดตั้งประปา ก่อนที่ กปภ. จะประมาณการและแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ขอใช้น้ าและน าเงิน
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

พอใช้ 

3 รับเงินค่าติดตั้งจากผู้ขอใช้น้ าแล้วไม่ไปส ารวจประมาณการ และน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

พอใช้ 

4 เบิกจ่ายเงินประกันการใช้น้ าและเงินค่าน้ าซ้ าซ้อนแล้วไม่แจ้งหรือแจ้งล่าช้าให้ผู้ใช้น้ ามารับคืน
เงิน และน าเงินของผู้ใช้น้ าที่ท าการเบิกจ่ายออกมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

พอใช้ 

5 รับช าระเงินค่าน้ าประปาตลอดจนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้วไม่บันทึกรายการรับช าระเงินใน
ระบบบิลลิ่ง และไม่น าฝากเข้าบัญชีของ กปภ. โดยน าเงินไปหมุนใช้ประโยชน์ส่วนตัวก่อนแล้ว
ค่อยน ามาฝากเข้าบัญชีของ กปภ. ในภายหลัง 

พอใช้ 

6 รับช าระเงินค่าน้ าแล้วยกเลิกใบเสร็จ ภายหลังมีการน าเงินฝากเข้าบัญชีล่าช้า โดยน าเงินไปหมุน
ใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

พอใช้ 
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5. แผนบริหารความเสี่ยง 
 
กิจกรรมการควบคุม ดังนี้  
1. ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้ 
 1.1 ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้ 
 1.2 ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้ เช่น หัวหน้า

งานจัดเก็บรายได้/งานอ านวยการควรมีการสุ่มตรวจสอบว่ามีรายการด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเงินหลังเลิก      
ท าการแต่ก่อนปิดงานวันหรือไม่ ป้องกันการทุจริตด้านการเงิน , เข้าระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง
และเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการทุจริตด้านการเงิน เป็นต้น 

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

3. คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2557) 
4. แผนและติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าไตรมาส 

(เริ่มปี 2558-ปัจจุบัน) 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของการประปาส่วน

ภูมิภาค เพ่ือให้การขับเคลื่อนก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม ตลอดจนความโปร่งใสและการ
เปิดเผยข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคเกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต (ปี 2559) 

6. ประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2560) 
7. ประกาศ กปภ. เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส      

(ปี 2562) 
8. ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (ปี 2563) 
9. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2562) 
10. จัดฝึกอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
11. ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. พ.ศ. 2563 

 12. ให้ความรู้ผ่านสื่อ Animation หรือ Motion Graphic  ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
- ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 
- คุณธรรม จริยธรรม 
- ระบบคิดฐานสอง 
- ความขัดแย้งทางประโยชน์ 
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แผนจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
1. คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม การประปาส่วนภูมิภาค 

(ปี 2564) 
2. จัดท าสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษา/ตัวอย่างพฤติกรรมที่เคยถูกลงโทษทางวินัย ให้ผู้บริหาร 

พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปภ. 
 3. เพ่ิมช่องทางการบริการลูกค้า ผ่าน Website / E-Service เช่น ช าระค่าน้ าประปาผ่านเว็บไซต์ 
payment.pwa.co.th เพ่ือลดการรับเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ 

 
การก ากับติดตาม 
1. การก าหนดกิจกรรมควบคุมและระบุจุดที่ควรควบคุม (Control Point) ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

อาจเกิดการทุจริต ตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้ และก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเกิดการทุจริต ได้ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานจัดท ารายงานประจ าวัน 
รายงานกระทบยอด รายงานแก่ผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีการประเมินและรายงานเกี่ยวกับการรับสินบนและผลประโยชน์     
ทับซ้อนทุกป ี

2. การประเมิน CSA ทั่วทั้งองค์กร ก่อนเริ่มปีงบประมาณ ผ่านระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : 
CSA เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในในกระบวนการจัดเก็บรายได้ และจัดท าแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน เมื่อพบว่ายังมีจุดอ่อนความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยแผน
ปรับปรุงฯ ดังกล่าวได้ติดตามและรายงานผลผ่านสายงาน และสรุปผลรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในรายไตรมาส กรณีที่ความเสี่ยงมีระดับสูงถึงสูงมากและส่งผลกระทบกับองค์กรสูง จะน ามาจัดท า   
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับ 

3. มีการสอบทานกิจกรรมควบคุมโดยหน่วยงานตรวจสอบ โดยเสนอแนวทางการปรับปรุงให้หน่วยงาน
ประเมิน CSA เพ่ือจัดท าแผนควบคุมภายในเพ่ิมเติม เมื่อพบพฤติกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยังมีจุดอ่อน 
และก่อให้เกิดการทุจริต ในกระบวนการจัดเก็บรายได้ โดยแผนการควบคุมภายในเพ่ิมเติม ได้ติดตามและ    
รายงานผลในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรายไตรมาส 
 



 
 

 

 

 ภาคผนวก 
  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก   
คู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

กระบวนการที่ 5 จัดเก็บรายได้ 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร 

และผู้ปฏิบัติงาน การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2557) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2557) 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค   
นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ 

การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง   
ประกาศ กปภ. เรื่อง เจตจ านงการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์สจุริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส  

(ปี 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   
ประกาศ กปภ. เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้

สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและ   
ประพฤติมิชอบ (ปี 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ   
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบของ 
การประปาส่วนภูมิภาค (ปี 2562) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช   
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. 

 
 
 
 
 
 

 


























