การประเมินความเสียงการทุจริต
ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดทาโดย เทศบาลตาบลเทพสถิต

คานา
สานักงานคณะกรรมการ{เองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ซ.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมิน เซิงบวกเพื่อเป็นมาตรฐานการปูองกันการทุ จริตและเป็นกลไกในการสร้ า ง ความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ มีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ซื่อว่า “การประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
การนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะเป็นหลักประกันใน ระดับหนึ่งได้ ว่าการดาเนินงาน
ขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หากมีการกระทาทุจริตเกิดขึ้น องค์กรก็สามารถ รับทราบอย่างรวดเร็วและหาวิธีการที่จ ะ
บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด เพราะ'ได้มี การเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานประจา การบริหารความเสี่ยง ได้รับ มอบหมายให้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ การดาเนินการเพื่อ ปูองกันการทุจริต ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี ซึ่ง
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับช้อนใน
องค์กร ปฏิบัติตามคู่มือแนวทาง ประเมินความเสี่ ยงทุจริตของสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อกาหนดเป็นคู่มือปูองกันการทุจริต การรับสินบน และผลประโยชน์ทับช้อนในองค์กร การ
บริหารความ เสี่ยง
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิธีการประเมินความเสี่ยง
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-๑ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การทุจริต
ทุจริตในภาครัฐ หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “ทุจริตต่อหน้าที่ ”
หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจใน ตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ สาหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทาการอัน เป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การใช้อานาจในตาแหน่งหรือ
หน้าที่อันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา
หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินชอง แผ่นดิน
ประเภทความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น ๓ ด้าน (Function Based)
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาต ตาม พ.ร.บ. อานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประซาซนอนุมัติ หรือ อนุญาต
ตาม พ.ร.บ.การอานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ
๒. สินบน
สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้
การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทาการ
หรือไม่กระทาการทีข่ ัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง
- ทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เซ่น เงิน ที่ดิน รถ เป็นต้น
- ประโยชน์อื่นใด เซ่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้านโดยไม่มีคิดราคา หรือคิดราคาต่า
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อน
คาว่า Conflict of Interest มีผู้ให้คาแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เซ่น “การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม”
หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน ” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ” คู่มือการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐเพื่อ มิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา ๑๐๐ แห่ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ “ประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Interests) คือ การที่บุคคล
ทัว่ ไปในสถานะเอกซนหรือเจ้าหน้าที่ชองรัฐในสถานะเอกซนได้ทากิจกรรมหรือได้กระทาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้องหรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เซ่น การประกอบอาชีพ
การทาธุรกิจ การค้า การลงทุนเพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น”

-๒ความหมายของการทุจริต สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน
“ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) คือ การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ช้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ชองรัฐใน หน่วยงาน
ของรัฐ) ได้กระทาการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดาเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยก ออกมาจาก
การด าเนิ น การตามหน้ า ที่ ใ นสถานะชองเอกซน การกระท าการใดๆ ตามหน้ า ที่ ช องเจ้ า หน้ า ที่ ชองรั ฐ จึ ง มี
วัตถุประสงค์หรือมีเปูาหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่ เป็นประโยชน์ของรัฐ
การทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมี รูปแบบของ
ความสัมพันธ์หรือมีการกระทาในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทาของบุคคล ในสถานะเอกซน
เพีย งแต่ก ารกระทาในสถานะที่เ ป็ น เจ้ า หน้ าที่ ของรัฐ กับ การกระท าในสถานะเอกซน จะมี ค วามแตกต่ างกัน ที่
วัตถุประสงค์เปูาหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน”
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
interests) คือ การที่เจ้าหน้าที่ชองรัฐกระทาการใดๆ หรือดาเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดาเนินการ ตาม
อานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการชองรั ฐหรือองค์กรชองรัฐ เพื่อประโยชน์ชองรัฐหรือเพื่อ ประโยชน์ของ
ส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วน เสียในรูปแบบต่างๆ
หรือนาประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้ อานาจหน้าที่หรือดุยลพินิจ
ในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทาการใดๆ หรือดาเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางการเงินหรือ
ประโยชน์อื่นๆ สาหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
การขั ดกัน ระหว่างประโยชน์ ส่ ว นบุคคลและประโยชน์ส่ว นรวม มี ได้ห ลายรูปแบบไม่จากัดอยู่เฉพาะใน
รูปแบบตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบชองตัวเงินหรือทรัพย์สิน ด้วย
จาแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น ๗ รูปแบบ คือ
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) หรือ สินบน ซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็น
ทรั พย์สิ น ของขวัญ การลดราคา การรั บ ความบันเทิง การรับบริการ การรับการ'ฝึกอบรม หรือสิ่ งอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันนี้ และผลจากการรับผลประโยชน์ต่ างๆ นั้น ได้ส่งผลให้การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน การ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
๒. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยเฉพาะผู้มีอานาจในการตัดสินใจ เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด โดยอาจจะเป็น
เจ้าของบริษัทที่ทาสัญญาเอง หรือเป็นของเครือญาติ สถานการณ์เซ่นนี้เกิดบทบาททีข่ ัดแย้ง หรือเรียกได้ ว่าเป็นทั้งผู้
ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
๓.การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภท เดียวกัน
หรือบริษัทที่มคี วามเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่ เคยดารง ตาแหน่งในหน่วยงาน
เดิมนั้น หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง

-3๔. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หลายลักษณะ ไม่ว่า
จะเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่ง ขันกับหน่วยงานหรือองค์การสาธารณะที่ตนสังกัด
หรือการรับจ้างพิเศษเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการชองผู้ว่าจ้าง
จะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่
๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ประโยชน์จาก การที่
ตนเองรั บ รู้ ข้อมูล ภายในหน่ ว ยงาน และน าข้อมูล นั้นไปหาผลประโยชน์ให้ กับตนเองหรือพวกพ้อง อาจจะไปหา
ประโยชน์โดยการขายข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง
๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for
private advantage) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนาเอาทรัพย์สิน ของราชการซึ่งจะต้องใช้ เพื่อประโยชน์ ของทาง
ราชการเท่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง หรือการใช้ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาไปทางานส่วนตัว
๗. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling)
เป็นการที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูงอนุมัติ โครงการไปลงพื้นที่หรือบ้านเกิด ของตนเอง หรือ
การใช้งบประมาณสาธารณะเพื่อหาเสียง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.........” ทาให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก
๒ กรณี คือ
๘. การใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) หรืออาจจะ เรียกว่า
ระบบอุปถัมภ์พิเศษ เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรือใช้อานาจหน้าที่ทาให้หน่วยงานของตน เข้าทาสัญญา
กับบริษัทชองพี่น้องของตน
๙. การใช้อิทธิพลเช้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
(Influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่ชองรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้หยุดทาการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน

ที่มา : เอกสารประกอบโครงการปลูกฝั งวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวม จิตพอเพียง
ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจาปี ๒๕๖1
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๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้กรรมการ ผู้
ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้ าพนั กงานของรัฐ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. ประกาศกาหนด ดาเนิน กิจการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของ รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบหรื อดาเนิ นคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือ หุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาซนจากัด ไม่เกินจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กาหนด
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ
ส่วนห้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนห้องถิ่น อันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรง หรือ โดยอ้อมในการกากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือ บริษัทมหาซนจากัดไม่เกินจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กาหนด
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ เอกซนซึ่ง
อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกซน นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าพนักงานของ
รัฐผู้นั้นให้นาความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการ
ดาเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่ คู่สมรสนั้นดาเนินการอยู่
ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดารงตาแหน่ง คู่สมรสตามวรรคสองให้ หมายความรวมถึ งผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา
โดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วยทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กาหนดเจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะ
ตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดาเนินการไม่ให้มีลักษณะ ดังกล่าวภายในสามสิบวั นนับแต่วันที่เข้าดารงตาแหน่ง มาตรา
๑๒๘ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า พนั ก งานของรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจค านวณเป็ น เงิ น ได้ จ ากผู้ ใ ด
นอกเหนื อจากทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อัน ควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้ อบังคั บที่ออกโดยอาศัย อานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรั บทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กาหนด ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี
ผู้สืบสันดานหรือญาติที่ ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูปบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ ใช้บังคับกับ
การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๗๖ “ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือ ประวิง
การกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง จาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่ มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทาไป เพื่อประโยชน์
ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปีองกันมิให้ มีการกระทา
ความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่า แต่ไม่เกิน สองเท่าของ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
นิ ติบุ คคลตามวรรคสอง ให้ ห มายความถึ งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่ า งประเทศที่ ป ระกอบธุร กิ จ ในประเทศไทย บุค คลที่ มี ความเกี่ ยวข้อ งกับ นิ ติบุ ค คลตามวรรคสอง ให้
หมายความถึงผูแ้ ทนของนิติบุคคล ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนาม ของนิติ
บุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าที่และอานาจในการนั้น หรือไม่ก็ตาม
๒. คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/255๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติ
มิขอบ
เพื่อให้ การบริ หารราชการของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติในการดูแลความปลอดภัยให้ แก่ประซาซน
รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไข ปัญหา
การทุจริตประพฤติมิขอบคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกาหนดมาตรการหรือแนวทางการปีองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิขอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิขอบได้
ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิขอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้'หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ กฎหมาย ระเบียบ
ข้อ บั ง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การบริ ห ารงานบุ คคล โดยให้ บัง คับ ใช้ ม าตรการทางวิ นั ย มาตรการ ทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า
หน่ วยงานของรัฐ มีห น้าที่ในการควบคุม กากับดูแล การดาเนินงานให้ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระร าชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๔ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา รวบรวม
และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์ เกี่ยวกับ
การทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ และ รายงานผลการ
ปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง

-63. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการปู องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๔๒ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกาหนด หลักเกณฑ์
และจานวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา ไว้ ดังนี้
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด
จากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในลังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบลันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา
น้ า อา คู่ ส มรส ผู้ บุ พการี ห รื อ ผู้ สื บ ลั น ดานของคู่ส มรส บุตรบุญธรรมหรือผู้ รับบุต รบุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด”
หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบั นเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ ประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็ นของส่วนตัวหรือมีราคา หรือมูลค่า
เกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพี่อ รักษา ไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา เห็นว่าไม่มีเหตุที่ จะอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วน บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ กาหนดไว้
ในข้ อ 5 ซึ่ งเจ้ าหน้ า ที่ของรั ฐ ได้รั บ มาแล้ ว โดยมีค วามจ าเป็ นอย่างยิ่ง ที่ต้อ งรั บไว้ เพี่ อรั กษาไมตรี มิ ตรภาพหรื อ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้ าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทา ได้ เพี่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นลังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นล่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-7ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวเลย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็น
ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบั ญชาที่มีอานาจถอดถอนให้
แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ซ. ทั้งนี้เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่งสมาซิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาซิกวุฒิสภา หรือสมาซิกสภา
ท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นสมาซิกแล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ แก่ผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
๔. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๔๔๔
โดยที่ที่ผ่านมาคณะรั ฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐ มนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ รับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มี การเบียดเบียน
ข้าราชการโดยไม่จาเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญใน ราคาแพง ทั้งยังเป็น
ซ่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการกาหนด จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทต่าง ๆ ก็มีการกาหนดเรื่องทานองเดียวกัน ประกอบกับ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่ งชาติได้ ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และจานวนที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ จะรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและ กาหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวร มี มาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความขัดเจนเพื่อเสริมมาตรการ
ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กาหนดไว้ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๑(๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้ หมายความรวมถึง
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือ เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้
สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคา ทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการ
ได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่ งอื่น
ใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐาน อื่นใด การซาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ใน
ภายหลัง
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความ รวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ ความช่วยเหลือ
ตามมารยาททีถ่ ือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“หน่ว ยงานของรัฐ ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งใน ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนห้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ “เจ้าหน้าที่ชองรัฐ” หมายความว่า ช้าราชการ
พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ “ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน
ที่แบ่งเป็นการภายในชอง หน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอานาจ
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“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ มารดา
เดียวกัน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้ บังคับ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบีองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณี
ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ชองขวัญแก่กันมิได้การให้ชองขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ชองรัฐ
จะให้ชองขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า เกินจานวนที่คณะกรรมการบีองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้
สาหรับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาชองเจ้าหน้าที่ชองรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการ บีองกันและปราบปรามการทุจริตมิได้เจ้าหน้า ที่ของรัฐจะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด
หรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพี่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่
ว่ากรณีใด ๆ มิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ชองรัฐซึ่งเป็นผู้
อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ชองรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวชองตนรับชองขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับชองขวัญตามกรณีที่กาหนดไว้ในข้อ ๘ ผู้เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ชองเจ้าหน้าที่ชองรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ซึ่งมีคาขอให้ห น่ วยงานของรั ฐ ดาเนิ นการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรองการขอให้ออกดาสั่งทาง
ปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ ซึ่งประกอบธุรกิจ หรื อมีส่ ว นได้เสี ย ในธุรกิจที่ทากับหน่ว ยงานชองรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการได้รับ
สัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผู้ซึ่งกาลังดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานชองรัฐเป็นผู้ควบคุมหรื อกากับดูแล เช่น การประกอบกิจการโรงงาน
หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ชอง เจ้าหน้าที่ชองรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้นมีราคา
หรือมูลค่าไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาหนดไว้ สาหรับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลั ง ว่าเป็นการ
รับของขวัญโดยฝุาฝืนระเบียบนี้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปูองกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ กาหนดไว้สาหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคา
หรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝุา ฝืน ระเบียบนี้ให้
ดาเนินการดังต่อไปนี้
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คุณธรรมและจริยธรรม และให้ดาเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรีว่า
ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทาความผิดทางวินัยและให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ดาเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ ๑๑ ให้ สานักงานปลัดส านักนายกรั ฐมนตรีมี หน้าที่ส อดส่อง และให้ดาแนะนาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติใ นการให้
ของขวัญหรือรับของขวัญฝุาฝืนระเบียบนี้ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคั บบัญชาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นเพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยซน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประซาซนทั่วไป ในการแสดง ความยินดี การ
แสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ ประเพณีนิยม ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด อวยพร หรือใช้บั ตรแสดงความ
เสียใจ แทนการให้ของขวัญ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการ แสดงความยินดี การแสดงความปรารถนา
ดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่าง แนะนาหรือกาหนดมาตรการจูง
ใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ใน บังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๔ในระเบียบนี้
"การเรี่ยไร" หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ สมัคร และให้
หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ซดใช้ หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดย ปริยายว่า มิใช่เป็นการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยน ซดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ใน
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
"เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร" หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไร ในฐานะ
เป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน ที่ปรึกษา หรือใน ฐานะอื่นใดในการ
เรี่ยไรนั้น
ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็นการ เรี่ยไรตามข้อ
๑๙ หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไวในระเบียบนี้ หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตใน การเรี่ยไรตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การเรี่ยไรแล้ว จะต้ องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกาหนดแนวทาง ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่ าวให้
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้
ข้ อ ๘ ให้ มี ค ณะกรรมการควบคุ ม การเรี่ ย ไรของหน่ ว ยงานของรั ฐ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “กคร.” ประกอบด้ ว ยรอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้ แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย ผู้ แ ทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนสานักงานปลัดสานัก นายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและ
เลขานุ ก าร กคร. จะแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการในส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จ านวนไม่ เ กิ น สองคนเป็ น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

-10ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ พิจารณาอนุมัติ
ให้ตามข้อ ๖ ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง
(๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อประโยชน์แก่การบีองกันหรือพัฒนาประเทศ
(๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
(๔) เป็ น กรณีที่ห น่ วยงานของรั ฐเข้าไปมีส่ ว นเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. หรือ
กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี
(๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
(๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจาเป็นต้องดาเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ เสียหายหรือบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดที่สาคัญ
(๓) เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทาบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
(๔) เป็น การเรี่ย ไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจานวนเงินหรือมูลค่าตามที่ กคร.
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๔) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเว้นให้
หน่วยงานของรัฐดาเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
(๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๙ ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้กระทาการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณซน
(๒) กาหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร
(๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่งการเรี่ยไรไ ม่
สามารถออกใบเสร็ จ หรื อหลั กฐานดังกล่ าวได้ ก็ให้ จัดทาเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สิ นนั้นไว้เพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบได้
(๔) จัดทาบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระทาอย่างต่อเนื่อง และปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ
ที่ทาการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทาการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้ บุคคลทั่วไปได้ทราบและจัดให้มีเอกสาร
เกี่ยวกับการดาเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สาหรับประซาซน สามารใช้ ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสาร
ของราชการด้วย
(5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งล่งบัญชีตาม (๔) ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้จัดทาบัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระทาอย่างต่อเนื่องให้รายงานการเงินพร้อมทั้ง
ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน
ข้อ ๒๑ ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้
(๒) กาหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจานวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพมีความเป็นต้อง
กาหนดเป็นจานวนเงินที่แน่นอน เข่น การจาหน่ายบัตรเข้าซมการแสดงหรือบัตร เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นต้น

-11(๓) กระทาการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทาการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระทาในลักษณะที่ ทาให้บุคคลนั้นต้อง
ตกอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรหรือบริจาค ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
(๔) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทาการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังดับบัญชาหรือ บุคคลอื่นออกทาการ
เรี่ยไร
ข้ อ ๒๒ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี่ ย ไรของบุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใ ช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่ กระทา
การดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไร ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น หรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้ หรือกระทาในลักษณะที่ทาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรให้
ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

-๑๒การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๑. การระบุความเสี่ยง
ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ความเสี่ยงทางการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง
- การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์
(Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ
ชนะการ ประมูล
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เซ่น การ
ปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ เผยแพร่ข้อมูลล่าข้า

การรับของขวัญ
- เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดขอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการให้มี
การดาเนินการให้มีการ ดาเนินการนั้นๆได้สะดวก
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
- เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคล ที่เป็น
ญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนมก่อน
การทางานพิเศษ
- การที่พนักงานไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
อย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษ อื่นๆ ที่อยู่
นอกเหนืออานาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน

Know Factor
(เคยเกิดขึ้นแล้ว)

UnKnow Factor
(ยังไม่เคยเกิดขึ้น)









หมายเหตุ :
Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดช้าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
Unknown Factor ไม1เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าใน
อนาคต

-๑๓๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น
สถานะสิเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสิเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง ปฏิบัติงาน
ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสิส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวช้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลาย
ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสิแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวช้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ซัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่าเสมอ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้าง
-การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification)
ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
-การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เซ่น การปิดประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า

เขียว

ล้ม

แดง



การรับของขวัญ
- เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดขอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการ ดาเนินการให้
มีการดาเนินการนั้นๆได้สะดวก



การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
- เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือ ใกล้ชิด
สนิทสนมก่อน
การทางานพิเศษ
-การที่พนักงานไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอา
เวลาไปรับงานพิเศษ อื่นๆ ที่อยู่ นอกเหนืออานาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย
จากหน่วยงาน

เหลือง





๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจาเป็นของการเฝูาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

-14๓.1 ระดับความจาเป็น'ของการเฝูาระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สาคัญของกระบวนงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจาเป็นสูงของการเฝูา
ระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทาการปูองกันไม่ดาเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรอ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจาเป็นต่าใน การเฝูาระวัง
ความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑
ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจาเป็นของการเฝืาระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
MUST
SHOULD
๒
การรับของขวัญ
- เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดขอบ ช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้มีการ ดาเนินการให้มีการ
ดาเนินการนั้นๆ ได้สะดวก
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
- เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือบุคคลที่
เป็นญาติ หรือ ใกล้ชิด สนิทสนมก่อน

๒

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงาน กากับ
ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ค่าอยู่ที ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ ใช้บริการ กลุ่มเปา'หมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ ๒
หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process หรือกระทบ ด้าน
การเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒
ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การรับของขวัญ
- เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดขอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการ
ให้มีการดาเนินการให้มีการ ดาเนินการนั้นๆได้สะดวก
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
- เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ บุคคลที่เป็น
ญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนม ก่อน

๑

๒




๓
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โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
การรับของขวัญ
- เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดขอบช่วยเหลือ ผู้รับบริการ
ให้มีการดาเนินการให้มีการ ดาเนินการนั้นๆได้
สะดวก

ระดับ
ระดับ
ค่าความเสี่ยงรวม
ความจาเป็นของ ความรุนแรง ความจาเป็น X
การเฝ้าระวัง ของผลกระทบ ความรุนแรง
๒
๒
๔

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
- เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ บุคคลที่
เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนม ก่อน

๒

๒

๔

Risk Matrix
ความจาเป็น ของการเฝูา
ระวัง
ความรุนแรงของ
ผลกระทบ

๑

๒

๑

๒

★

๓







ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับสูง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง
ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
ระดับต่า ใช้กระบวนการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงด้านการทุจริต

๓

-๑๖๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)
เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้โข้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสีย ทางการเงิน
ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ไซ้'บริการ/ผู้'รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับ
ได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้โข้บริการ/ผู้รับ มอบ
ผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ
คุณภาพการ
ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
จัดการ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับต่า
ระดับปานกลาง
ระดับสูง
การรับของขวัญ
- เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือ
ผู้รับบริการให้มีการ ดาเนินการให้มีการ
พอใช้

ดาเนินการ นั้นๆได้สะดวก
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
- เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ
บุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนม
ก่อน

พอใช้



5. แผนบริหารความเสี่ยง
๑. จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลตาบลเทพสถิต อาเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
๒. จัดทาแผนและติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตฯ
๓. จัดทาคู่มือบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน แจ้งพนักงานปฏิบัติตามคู่มีอ
๔. จัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๕. จัดทามาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๖. จัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตาบลเทพสถิต
๗. จัดทามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตชองเทศบาลตาบลเทพสถิต
๘. จัดทามาตรการปูองกันการรับสินบน ชองเทศบาลตาบลเทพสถิต
๙. จัดฝึกอบรมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA)
๑๐. มาตรการปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
11. บังคับใช้นโยบายที่กาหนด
๑๒. มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ

-๑7การกากับติดตาม
ก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน ต้ อ งมี ก ารระบุ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งในกระบวนการท างานของ
หน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริต การรับสินบนและผลประโยชน์ทับซ้อนทุกปี และนาเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา กาหนด
กรณีมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือเพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิผลหน่วยงานต้องจัดทาแผนปรับปรุง การควบคุมภายใน
เพิ่มเติม หากเพียงพอให้ใช้มาตรการที่มีอยู่บริหารจัดการ กรณีที่ความเสี่ยงมีระดับสูงถึงสูง มากและส่งผลกระทบกับ
องค์กรสูง จะนามาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ใช้มาตรการที่มีอยู่ แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

