




 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

 

 

 

การประกาศนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน          

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สําคัญ กิจกรรมที่ ๔ 
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศ
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนํานโยบาย “No Gift Policy” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มีมาตรการ
ให้หน่วยงานภาครัฐนําไปยึดถือเป็นแนวทาง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนดังกล่าว จึงได้จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการ
ปฏิบัติหน้าที่” ให้หน่วยงานภาครัฐนําไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

 

 

 

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

 คํานํา    หน้า 
 ๑. ความเป็นมา    ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์    ๒ 
 ๓. นิยามศัพท์เฉพาะ    ๒ 
 ๔. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    ๔ 
 ๕. ตัวอย่างการรับของขวัญและสิ่งตอบแทนในต่างประเทศ    ๖ 
 ๖. แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  ๑๐ 
 ๗. Recommendation ขององค์กรระหว่างประเทศ – ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง ๑๑ 

 ภาคผนวก 

 -แบบรายงานการรับของขวัญและของกํานัลตามนโยบาย No Gift Policy  ๑๓ 
  จากการปฏิบัติหน้าที่ สําหรับบุคคล 
 -แบบรายงานรับของขวัญและของกํานัลตามนโยบาย No Gift Policy   ๑๔ 
 จากการปฏิบัติหน้าที่ สําหรับหน่วยงาน 
 -คําถาม – คําตอบ    ๑๖ 
 -เอกสารอ้างอิง    ๑๙ 

  

 

  
 
 

 
 
 



 
แนวทางการขับเคลื่อน  

แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรปูที่ส าคัญ (Big Rock) 

เร่ือง  “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัตหิน้าที่” 
 

 

๑.ความเป็นมา 
   การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสําคัญของสังคมไทยมาอย่างช้านาน สาเหตุและปัจจัยหนึ่ง      
ที่ทําให้เกิดการทุจริตในระบบราชการอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือ ระบบอุปถัมภ์และพฤติกรรมการอุปถัมภ์ระหว่างกัน 
นํามาซึ่งการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือเป็นสิ่งตอบแทน ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจหรือ       
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม      
ซึ่งการกระทํานั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป     
โดยไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันอาจนําไปสู่การเรียกรับ หรือยอมที่จะรับประโยชน์ในการกระทําทุจริตในภาครัฐได้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอดก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรงและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มีความจําเป็นที่จะต้องร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการที่จะนําไปสู่การป้องกันการทุจริต
ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายโดยรวมให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนี  
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 มีมาตรการควบคุม
กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยยะสําคัญ (Big Rock) เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลา     
การดําเนินการปฏิรูปประเทศที่ยังคงเหลือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่กําหนดว่าการปฏิรูป
ประเทศคาดหวังว่าจะบรรลุผลใน 5 ปี ทั้งนี้ มีกิจกรรมปฏิรูปที่สําคัญในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทย
ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนั้น 
หน่วยงานของรัฐต้องดําเนินการให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ” 
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  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะ   
ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก      
ในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทําแนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy ” ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สําคัญ (Big Rock) เพ่ือใช้
เป็นแนวทางดําเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) และนําไปสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานภาครัฐ       
ให้นําไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสม ตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ส่งเสริมให้เกิดการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป  
  

๒.วัตถุประสงค์ 
      ๑) เพ่ือป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐ 
  ๒) เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่   
  3) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการ 
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  4) เพ่ือสนับสนุนและยกระดับการดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   
 
 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1  หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐ   ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่หรือ   
เจ้าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติและให้หมายความรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและบุคคลหรือคณะบุคคลธรรมดา  ซึ่งมีกฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจหรือได้รับ
มอบให้ใช้อํานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐด้วย  
  หน่วยงานของรัฐ 2 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง 
หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของอัยการ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืน  ๆ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  
                                                           
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔. 
2 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 19 ธันวาคม 2564. 
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 ทุจริตต่อหน้าที่ 3 หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทําให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตําแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนหรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม    
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
 การปฏิบัติหน้าที่ 4 หมายถึง เป็นการกระทําหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในตําแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือให้รักษาราชการแทนในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งทั้งเป็น   
การทั่วไปและเป็นการเฉพาะในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายได้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ หรือเป็นการกระทําไปตาม
อํานาจหน้าที่ทีก่ฎหมายระบุไว้ให้มีอํานาจหน้าที่ หรืออํานาจหน้าที่ทางปกครอง 
 การประกาศตน 5 หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพ่ือแสดงให้บุคคล 

หรือหน่วยงาน หรือสาธารณชน รับรู้ว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน            

มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะ

ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวจะต้องท าการ

ประกาศฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นๆ (ซึ่งเป็นผู้ประกาศ

เจตนารมณ์ดังกล่าว) และในการประกาศฯ อย่างน้อยจะต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ

ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในประกาศฯ นั้นด้วย 

 ของขวัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 6 หมายถึง  เงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่า
และให้รวมถึงทิป โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ ผลประโยชน์จากราชการในกรณีปกติ 
และมีผลต่อการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต หรือการอ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์
ไปในทางทุจริตต่อผู้ให้ของขวัญทั้งในอดีต หรือในขณะรับ หรือในอนาคต เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจาก
บริษัทเอกชน แล้วมีส่วนช่วยให้บริษัทเอกชนนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างของหน่วยงานตนเอง หรือกรณี  
เข้าไปเป็นที่ปรึกษาและรับค่าตอบแทนของบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ          
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่  ส่งผลกระทบต่อความมีอิสระในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น             
ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริต เป็นต้น  
  ทิป (Tip) 7 หมายถึง เงินที่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ได้มอบให้หน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ิมเติม เพ่ือตอบแทนการให้บริการจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกตินั้น ซึ่งมิใช่ค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ว่าให้รับได้ 
 
 
 
 

                                                           
3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔. 
4 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 19 ธันวาคม 2564. 
5 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 3 มิถุนายน 2564. 
6 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 1 เมษายน 2564. 
7 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 1 เมษายน 2564. 
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4. กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ 8 
 มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.กําหนด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือ
ญาติที่ให้ตามประเพณ ีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
 บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่ง พ้นจากการเป็น        
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม 

  ๒) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒9  ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ในหมวดที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม 
     มาตรา ๕ (๔) กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมี
จิตสาธารณะ (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  

   ๓)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔10   
   “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้
เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคลทั่ว ไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือ   
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว 
ค่าท่ีพักค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินให้
ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง   

  ๔) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔11 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น
การเรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ 
กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

                                                           
8 คู่มือการป้องกันการกระทําความผิดเกี่ยวกบัการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่นรวม ตามาตรา ๑๒๘ ,สํานักขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ สาํนักงาน ป.ป.ช. , พ.ศ.๒๕๖๓   
9 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 5. 
10 ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔. 
11 ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔. 
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ระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้   
 ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร . หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี     
จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
   (๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 
    (๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
   (๔) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
  ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก 
กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
   (๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
    (๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจําเป็นต้องดําเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ เสียหาย
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีสําคัญ 
   (๓) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
   (๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจํานวนเงินหรือ
มูลค่าตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   (๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
   (๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ
ตามระเบียบนี้แล้ว 

 ๕) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๐12 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หากฝ่าฝืน                
มตคิณะรัฐมนตรีให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

 ๖) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 256313 เห็นชอบในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ โดยกําหนดให้มีการขับเคลื่อนการดําเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปฯที่สําคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่    
(No Gift Policy) 
 
 
 

                                                           
12 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๐. 
13 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕63. 
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5. ตัวอย่างการรับของขวัญและสิ่งตอบแทนในต่างประเทศ 

 การป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินเป็นอีกหนึ่งหลักปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นกัน การรับของขวัญหรือทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นสินบน และนําพาให้เกิด    
การสร้างบุญคุณ ช่วยเหลือต้องมีการตอบแทนกันหรือมีความเกรงใจต่อกัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีวัฒนธรรม
เรื่องตอบแทนบุญคุณในระดับสูง เนื้อหาในส่วนนี้จึงขอนําเสนอถึงการรับของขวัญและสิ่งตอบแทนในต่างประเทศ 

 5.1 ประเทศเกาหลีใต้14 
 เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกรับผลประโยชน์และการรับสิ่งของมีค่าทั้งหลาย 
หรือเรียกว่า “กฎหมายคิม ยองรัน”(Kim Young – ran Law) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น โดยมีบทบัญญัติในลักษณะเป็น    
ข้อห้ามและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรทางการศึกษา(ครู อาจารย์) 
รวมถึงบรรดาสื่อมวลชนทุกแขนง ห้ามกระทําการร้องขอหรือเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบ 
โดยมีบทลงโทษที่ครอบคลุมการกระทําความผิดหลายฐาน ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชนไปจนกระทั่ง
บุคคลภายนอกที่มีการกระทําความผิดในลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 หน่วยงานที่ถูกบังคับใช้ ได้แก่ องค์กรส่วนกลาง องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการทั่วไป     
องค์กรสาธารณะ โรงเรียนแต่ละระดับ โรงเรียนเอกชน และสื่อมวลชน 

 การห้ามให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  1) กรณีให้หรือรับสิ่งของมีค่าจํานวนเกินกว่า 1 ล้านวอน (ประมาณ 3 หมื่นบาท) ต่อครั้ง หรือ
จํานวนเกินกว่า 3 ล้านวอน (ประมาณ 9 หมื่นบาท) ต่อปี 
  2) กรณีให้หรือรับเงินจํานวนไม่เกิน 1 ล้านวอน (ประมาณ 3 หมื่นบาท) ต่อครั้งอันเกี่ยวข้องกับ    
งานราชการ 
  3) กรณีคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่า 
  4) กรณีการรับค่าตอบแทนจากภารกิจภายนอกเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 

 การให้หรือรับสิ่งของมีค่ามีข้อยกเว้นให้สามารถกระท าได้มี 8 ประการ คือ 
  1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลอบขวัญ ให้กําลังใจ ให้รางวัลหรืออ่ืน ๆ แก่ข้าราชการข้ันผู้น้อย 
  2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อยตามรูปแบบ ระเบียบ
ปฏิบัติและพิธีการในชอบเขตที่กฎหมายกําหนด 
 3) อยู่ในขอบเขตของอํานาจที่สามารถกระทําได้อย่างถูกต้อง 
  4) เป็นการให้แก่ญาติพ่ีน้องของตนเอง 

                                                           
14 สมใจ ทองกุล,มิติใหม่กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสาธารณรัฐเกาหลี,สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 
 



7 
 

    5) เป็นการให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งประสบเคราะห์กรรม ประสบภัยพิบัติ ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือตก
อยู่ในภาวะยากลําบากแสนสาหัส หรืออ่ืน ๆ ทั้งเป็นการให้ในระยะสั้นหรือระยะยาว หรือเป็นการให้อย่างต่อเนื่ อง
ตามข้อกําหนดขององค์กร ตามระเบียบปฏิบัติ หรือตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด 

 6) เป็นการใช้สําหรับภารกิจในทางราชการตามปกติทั่วไปที่ยึดถือปฏิบัติแบบเดียวกัน เช่น ค่ายานพาหนะ 
ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เป็นต้น 
  7) เป็นการแจกจ่ายแก่คนทั่วไปที่มิใช่เป็นการเฉพาะราย เช่น สิ่งของที่ระลึกหรือสิ่งของเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
 8) รูปแบบอ่ืนตามระเบียบหรือตามที่กฎหมายกําหนดไว้ หรือตามธรรมเนียมทางสังคมที่สามารถกระทําได้ 
  เมื่อรับทราบถึงข้อยกเว้นให้สามารถกระทําได้สําหรับการให้หรือรับสิ่งของมีค่า ทั้ง 8 ประการ
ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตาม ข้อ 2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์สําหรับใช้ในเรื่องของการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นแล้วนั้น พบว่า มีข้อกําหนดรายละเอียดอันจําเป็นต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ดังนี้ 
 ค่าอาหาร ไม่เกิน 3 หมื่นวอน (ประมาณ 900 บาท) เช่น อาหาร ของว่าง (ชา กาแฟ หรือขนม)
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มประเภทอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  ค่าของขวัญ ไม่เกิน 5 หมื่นวอน (ประมาณ 1,500 บาท) สิ่งของมีค่าทั้งหมดทั้งปวง ยกเว้นค่าอาหารและ
ภาษีสังคม (รายจ่ายต่าง ๆ เพื่อการเข้าสังคม) 
  ภาษีสังคม ไม่เกิน 1 แสนวอน (ประมาณ 3,000 บาท) เงินช่วยเหลือในลักษณะต่าง ๆ รวมทั้ง พวงหรีด 
ช่อดอกไม้ เป็นต้น 
 ข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าวนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งตามจํานวน คือ 3/5/10 โดย 
  3 หมายถึง การจัดเลี้ยงอาหารต้องไม่เกินรายละ 3 หมื่นวอน 
 5 หมายถึง การให้หรือรับของขวัญหรือของมีค่าทั้งปวงต้องไม่เกินมูลค่า 5 หมื่นวอน 
  10 หมายถึง การจ่ายภาษีสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานศพ มอบให้ได้ไม่เกินรายละ 1 แสนวอน 
  นั่นหมายความว่า เจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 บทก าหนดโทษ 
  โทษปรับ 

    เจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่าจํานวนไม่เกิน 1 ล้านวอน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานราชการ
หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษปรับไม่ต่ํากว่า 2 เท่า แต่ไม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินนั้น 

  เจ้าหน้าที่รัฐรับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ภายนอกเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด เช่น การได้รับ
เชิญเป็นวิทยากร และอ่ืน ๆ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (ประมาณ 1.5 แสนบาท) 

โทษจําคุก 
  เจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่าเกินกว่า 1 ล้านวอนต่อครั้ง หรือเกินกว่า 3 ล้านวอนต่อปี อันมี               

ความเกี่ยวเนื่องกับงานราชการ จําคุกไม่เกิน ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๓๐ ล้านวอน (ประมาณ ๙ แสนบาท)  
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 5.2 สหราชอาณาจักร15 
  รัฐบาลพรรคแรงงานอังกฤษในขณะนั้นได้เสนอให้มีการตรา Bribery Act 2010 ขึ้น กฎหมายฉบับนี้

มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยเป็นรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายเก่า จนถือว่าเป็น               
“มิติใหม่” ของการต่อต้านคอร์รัปชั่นของอังกฤษ  Bribery Act 2010 แตกต่างจากแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่นเดิม ๆ 

โดยแทนที่จะมุ่งเป้าจัดการปัญหาการฉ้อโกงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับหรือเรียกรับสินบน กฎหมายฉบับนี้   
มุ่งแก้ไขปัญหาและเสนอทางป้องกันจากมุมมองของภาคเอกชน ผู้ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้
สินบนแทน โดยมาตรา 1 บัญญัติว่า การจ่ายสินบน การสัญญาว่าจะจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยหวังผลประโยชน์
จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการตอบแทน ถือเป็นความผิดอาญา นอกจากนี้ ยังมี      
การกระทําความผิดอาญาอีก ๒ เรื่องท่ีน่าสนใจ คือ การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและความรับผิดของ
นิติบุคคลในกรณีบุคลากรของนิติบุคคลนั้นกระทําความผิด 

1) ความผิดฐานติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ 
    Bribery Act 2010 ได้บัญญัติความผิดฐานติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติขึ้นเป็นครั้งแรก    

ในสหราชอาณาจักร โดยมาตรา 6 ให้นิยามของคําว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ (foreign public official)”อย่างกว้าง 
หมายถึง เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายบริหารนิติบัญญัติหรือ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศหรือเขตปกครองใดนอกสหราชอาณาจักร และไม่ว่าจะดํารงตําแหน่งภายใน
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึง บุคคลใดดําเนินกิจการของรัฐต่างชาติ (public 
function) เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น ประการสุดท้าย คําว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติยังหมายรวมถึง พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติหรือธนาคารโลกก็ได้ ดังนั้น บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ติดสินบน สัญญา
ว่าจะให้เงินค่าตอบแทน หรือเสนอเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ ตามคํานิยามข้างต้น ถือว่ามีความผิด
ตามมาตรา 6 แห่งกฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม คณะผู้ยกร่างแสดงความเข้าใจถึงธรรมชาติของการดําเนินธุรกิจ
ว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลต่างประเทศหรือการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งจําเป็น ดังนั้น 
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 6 บัญญัติว่าพนักงานสอบสวนและอัยการต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบริษัทหรือ
องค์กรเอกชนหวังผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากการใช้อํานาจหรือจากตําแหน่งรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ต่างชาติ ทั้งนี้ การให้ของสมนาคุณ หรือการจัดให้เจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติมาศึกษาดูงานที่อังกฤษ เป็นต้น จึงไม่ถือเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบริษัทหรือองค์กรเอกชนนั้นไม่มีเจตนาหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าว 
  2)  ความรับผิดของนิติบุคคลในกรณีบุคลากรของนิติบุคคลกระทําความผิด 
   กฎหมายกําหนดให้นิติบุคคลมี “หน้าที่”ป้องกันให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจ่ายสินบนแก่  
บุคคลอ่ืนโดยมีเจตนาหวังผลประโยชน์อย่างไม่ถูกกฎหมาย (มาตรา 7) ถ้านิติบุคคล ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยจงใจหรือ
เจตนา นิติบุคคลนั้นต้องได้รับผิดในการกระทํานั้นด้วย สําหรับคําว่า “บุคคลผู้เกี่ยวข้อง (associated persons)”นั้น 
มาตรา 8(4)บัญญัตินิยามอย่างกว้างว่า คือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการใด ๆ แก่ผู้อ่ืนในนามของบริษัทโดยพิจารณา

                                                           
15 แหล่งที่มา :https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/eyu/UK.pdf. 
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จากบริบทและสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดและไม่คํานึงว่าบุคคลนั้นจะมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทอย่างไร อีกนัยหนึ่ง            
ก็คือ ผู้รับเหมาหรือผู้รับสัญญา (contractors) ของบริษัทอาจถือว่าเป็น “บุคคลผู้เกี่ยวข้อง” กับบริษัทหากพิสูจน์
ได้ว่าผู้รับเหมาหรือผู้รับสัญญานั้นให้บริการต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอกในนามของนิติบุคคลสําหรับมาตรการที่บริษัท
สามารถกระทําได้เพ่ือควบคุมความเสี่ยงจากโทษของความผิดที่เกิดจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (bribery risk) คือ การกําหนดให้มีกระบวนการภายในเพ่ือตรวจสอบการกระทําของ
พนักงานของนิติบุคคลหรือตัวแทนอ่ืนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของนิติบุคคล เช่น การจัดให้มีการตรวจสอบเชิง
ความเสี่ยงต่อการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของนิติบุคคล (risk-based due diligence) และการจัดทําสัญญาจ้างที่นิติบุคคล
มีข้อสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนเจ้าพนักงาน (anti-briberyterms and conditions) มีข้อสังเกตว่าการ              
ติดสินบนประเภทที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย ได้แก่ การจ่าย “ค่าอํานวยความสะดวก” 
(Facilitation payments) เพ่ือเป็นการเติมน้ํามันหล่อลื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การพิจารณางานหรือคําขอของ
ตนเร็วขึ้น กฎหมายฉบับนี้ถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่จ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกมีความผิดตามมาตรา 1 และอาจมี
ความผิดตามมาตรา 6 และ 7 ด้วยแล้วแต่กรณีบทบัญญัตินี้ถือเป็นพัฒนาการทางกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร 
เพราะในกฎหมาย Bribery Act ฉบับเก่า (Public Bodies Corrupt Practices Act 1889) ได้ยกเว้นความผิดของ

การจ่ายเงินค่าสินบนไว้เป็นกรณีเฉพาะเพ่ือรองรับความต้องการของเอกชนที่ทําธุรกิจในประเทศที่มีธรรมเนียม

ปฏิบัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ค าแนะน าขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The 2009 

Recommendation of the Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD)  เรียกร้องให้

ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของการบริหารงานและระบบกฎหมายของ
ประเทศท่ีมีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าอํานวยความสะดวกอีกด้วย 

 5.3 ประเทศแคนาดา16 
 ประเทศแคนาดาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า สํานักผู้ตรวจจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา 
หรือ (Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner) หรือ CEIC ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูล
การรับของขวัญหรือการเดินทางของสมาชิกรัฐสภา ไว้ในเว็บไซต์ http://ciec-ccie.parl.gc.ca/ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ซึ่งจะปรากฏข้อมูลการเดินทางต่างประเทศ เช่น เหตุผลของการเดินทาง รายชื่อผู้สนับสนุน ค่าใช้จ่าย 
มูลค่าของที่ระลึก ซึ่งหากนักการเมือง คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาคนใด ได้รับของขวัญหรือของกํานัล                 
ที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์แคนาดา หรือราว 5,000 บาท ขึ้นไปต้องแจ้งข้อมูล CEIC ภายใน 30 วันนับจาก
ที่ได้รับของนั้น 
 
 
 
 
 

                                                           
16 แหล่งที่มา : https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/01/conflict-of-interest-law-1.pdf. 
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ตัวอย่างข้อมูลการรับของขวัญของนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา 

 

กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของประเทศที่ใส่ใจเรื่องการมอบของขวัญแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และมีการตรวจสอบอย่างละเอียด
และระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือสร้างความโปร่งใส นอกเหนือจากการใช้ข้อบังคับทางกฎหมายเพียงเท่านั้น 
ส่งผลให้ประเทศแคนาดาได้รับการจัดอันดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index) ในปี 2020    
ในการจัดอันดับของ Transparency International ติดอันดับ 12 จากทั้งหมด 180 ประเทศ ที่เข้าร่วมการประเมิน  

6. แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” มี 3 ขั้นตอนส าคัญ ( 3 ป.) 17 ดังนี้   
     1.การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการประกาศ
เจตนารมณ์โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพ่ือแสดงให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสาธารณชน รับรู้ว่าผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน มี เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิด         
ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวจะต้องท าการประกาศฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ
และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ (ซึ่งเป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว) และในการประกาศฯ    
อย่างน้อยจะต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที”่ ในประกาศฯ นั้นด้วย และเผยแพร่ลงใน Website หลักของหน่วยงาน 

  หมายเหตุ การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็น
บุคคลเดิม)  
    ๒.การปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการดําเนินกิจกรรม       
ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตสํานึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด   
ให้มีจิตสํานึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)               
ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน      
                                                           
17 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 17 สิงหาคม  2564 
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ในลักษณะต่าง ๆ หรือของขวัญ ภายใต้บริบทของหน่วยงานตนเอง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้และปลุกจิตสํานึก     
การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนในรูปของขวัญ การสร้างมาตรการและแนวทางภายในองค์กรในการปฏิเสธ
การรับของขวัญและนําไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร เป็นต้น เมื่อดําเนินการแล้วให้เผยแพร่การดําเนินการดังกล่าว
ใน Website หลักของหน่วยงาน  
 ๓.การประเมินผล การก ากับติดตาม และการรายงานผล ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจะต้อง
ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์การได้รับทราบ และการรายงานให้เป็นไปตามแบบ       
ที่ สํานักงาน ป.ป.ท. กําหนด  เมื่อดําเนินการแล้วให้เผยแพร่การรายงานดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน    
โดยให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองการเผยแพร่ใน Website ดังกล่าวด้วย 

 หมายเหตุ ๑.กรณีเป็นหน่วยงานระดับต่ํากว่ากระทรวง ระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับต่ํากว่ากระทรวงอ่ืน ๆ ให้รายงานผลการดําเนินการ   
ไปยัง ศปท.กระทรวงที่ตนสังกัดให้รับทราบด้วย เพ่ือ ศปท.กระทรวงจะได้รวบรวมรายงานผลการดําเนินการ              
ของหน่วยงานในสังกัดกลับไปยัง สํานักงาน ป.ป.ท. ต่อไป (การรายงานดังกล่าวให้รายงานรอบ ๑๒ เดือน โดย                  
ศปท.กระทรวงจะต้องรายงานกลับมายัง สํานักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีงบประมาณ) 
   ๒.ในการประเมิน ITA ให้รายงานและเผยแพร่ภายในกรอบระยะเวลาที่การประเมิน ITA กําหนด

7. Recommendation ขององค์กรระหว่างประเทศ – ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑) องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้เผยแพร่รายงานผลการจัดอันดับ
ความโปร่งใส Corruption Perceptions Index : CPI ซึ่งได้ดําเนินการเป็นประจําทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 
มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลไทยบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒) มาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอเชีย ประจําปี ๒๐๒๐ (Global Comuption Barometer : 
Asia) เพ่ือเป็นการยุติปัญหาการคอร์รัปชัน เสนอแนะให้รัฐบาลของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนและการเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
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ภาคผนวก 
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ข้าพเจ้า.........................................นามสกุล......................................ตําแหน่ง...........................................................
สังกัด..................................................... ขอรายงานการรับของขวัญและของกํานัลตามนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

วันที่
ได้รับ 

รายละเอียดของขวัญฯ 
ผู้ให้ของขวัญ รับในนาม 

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน อ่ืนๆ หน่วยงาน รายบุคคล 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

   
ลงชื่อ.........................................  ผู้รายงาน 

   ตําแหน่ง……………………………… 
วันที่ ............/............/............. 

 

   

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

  

เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน 
 อ่ืนๆ................................................................ 

 
                           ลงช่ือ  .....................................ผู้บังคับบัญชา 

                ต าแหน่ง.................................................. 
                  วันที่ ............/............/.............................  

หมายเหตุ: ขอให้รายงานการรับของขวัญและของกํานัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่       
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ส าหรับผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่ ส าหรับบุคคล  
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แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ..........................................................................................................................  
ประจ าปีงบประมาณ............................................................................................................................. ....... 

  รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ประกาศ ข้อมูลประกอบ 

    

    

2.การปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ด าเนินการ รูปแบบการด าเนินการ ข้อมูลประกอบ 

     

     
 

3.รายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ของขวัญและของก านัลที่ได้รับ จ านวน (ครั้ง) 
ผู้ให้ของขวัญ  
1) หน่วยงานภาครัฐ  
2) หน่วยงานภาคเอกชน  
3) ประชาชน  
4) อ่ืน ๆ  
รับในนาม  
1) หน่วยงาน  
2) รายบุคคล  
การด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญท่ีได้รับ  
1) ส่งคืนแก่ผู้ให้  
2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  
3) อ่ืน ๆ โปรดระบุ   

 

 

แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่ ส าหรับหน่วยงาน  
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๔.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของหน่วยงาน 
 
 

 

 

 

5.ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

 

 

 

 

ลงช่ือ...........................................................             
(......................................................) 

                ผู้รายงาน 
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ค าถาม - ค าตอบ  
ประเดน็น่ารู้เกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   

และประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy 
 

๑. “การปฏิบัติหน้าที่” ตามความหมายของแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy หมายถึงอะไร 

ค าตอบ : เป็นการกระทําหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือให้รักษาราชการแทนในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง ทั้งเป็นการทั่วไปและเป็นการเฉพาะ
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายได้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้  หรือเป็นการกระทําไปตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ระบุไว้ให้มีอํานาจหน้าที่  หรืออํานาจหน้าที่ทางปกครองของบุคคลนั้น ๆ  
 
๒. การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่          
(No Gift Policy) คืออะไร 
ค าตอบ : คือการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพ่ือให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือ
สาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญ และของกํานัลทุกชนิด
ในขณะ / ก่อน / หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมี
การเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น  การส่งหนังสือเวียน  
การจัดทํา Infographic  จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และต้องมีการเผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของ
หน่วยงาน โดยในประกาศฯ ดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในประกาศฯ นั้นด้วย 
 
๓. หน่วยงานภาครัฐที่ต้องประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด              
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) คือ หน่วยงานใดบ้าง 

ค าตอบ : สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สํานักงาน ป.ป.ช. ได้นําเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ   
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบ
ราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)    
ไปกําหนดเป็นข้อคําถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ท าให้หน่วยงานภาครัฐจ านวน 8,303 หน่วยงาน ที่ต้องเข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ต้องประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ส่วนหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ  ที่นอกเหนือจากหน่วยงานที่ต้อง
เข้าร่วมการประเมิน ITA  สามารถร่วมดําเนินการได้ด้วยความสมัครใจ  เช่นเดียวกัน   
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๔. หน่วยงานภาครัฐที่ต้องประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๖  จะต้องด าเนินการในช่วงเวลาใด  

ค าตอบ :  ต้องดําเนินการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ส่วนการประเมิน ITA ต้องดําเนินการให้มี   
ความสอดคล้องกับระยะเวลาการประเมิน ITA ตามทีส่ํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด 
 

๕. การรายงานผลการด าเนินการ ตามแบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy           
ของแต่ละหน่วยงานไปยัง ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องด าเนินการอย่างไร 
ค าตอบ : การรายงานการรับของขวัญและของกํานัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่            
ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานรายงานในระดับตํากว่ากระทรวง ระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด รัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับต่ ากว่ากระทรวงอ่ืน ๆ ให้รายงานผลการด าเนินการไปยัง       

ศปท.กระทรวงที่ตนสังกัดให้รับทราบด้วย เพ่ือ ศปท.กระทรวงจะได้รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของหน่วยงาน    

ในสังกัด กลับไปยัง ส านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป (การรายงานดังกล่าวให้รายงานรอบ ๑๒ เดือน โดย ศปท.กระทรวงจะต้อง

รายงานกลับไปยัง ส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีงบประมาณ) 
 

๖. นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่ด าเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ 

ค าตอบ : มติคณะรัฐมนตรี  กําหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายในการป้ องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง                
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ 
และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างบรรทัดฐาน (norms) ใหม่ทางสังคมเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ใช่เรื่องของกฎหมาย (law) จึงไม่มีสภาพบังคับ และหากไม่ปฏิบัติก็ไม่ผิดกฎหมาย
แต่ในอนาคตเมื่อสังคมเห็นพ้องมากขึ้น ยอมรับมากข้ึน และวัฒนธรรมประเพณีการไม่รับของขวัญแพร่หลายมากข้ึน     
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก็อาจถูกสังคมลงโทษ หรือถูกสังคมมองว่าการรับของขวัญนั้นเป็นสิ่งที่ผิด หรือไม่ถูกต้อง   
 

๗. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT)   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จะมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร เพื่อตอบตัวชี้วัด

ดังกล่าว  
ตอบ :  จะต้องด าเนินการ 
 ๑.การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการประกาศเจตนารมณ์

โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพ่ือแสดงให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสาธารณชน รับรู้ว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน มีเจตนารมณท์ีจ่ะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน และ 
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หลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการ

ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวจะต้องท าการประกาศฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการและลงนามโดย

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ (ซึ่งเป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว) และในการประกาศฯ อย่างน้อยจะต้องมี

ข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”     

ในประกาศฯ นั้นด้วย และเผยแพร่ลงใน Website หลักของหน่วยงาน 

  หมายเหตุ การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็น

บุคคลเดิม)  

    ๒.การปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการด าเนินกิจกรรม       

ในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตส านึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด   

ให้มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)               

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน      

ในลักษณะต่าง ๆ หรือของขวัญ ภายใต้บริบทของหน่วยงานตนเอง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้และปลุกจิตส านึก     

การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนในรูปของขวัญ การสร้างมาตรการและแนวทางภายในองค์การในการ

ปฏิเสธการรับของขวัญและน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร เป็นต้น เมื่อด าเนินการแล้วให้เผยแพร่การด าเนินการ

ดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน  

 ๓.การประเมินผล การก ากับติดตาม และการรายงานผล ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจะต้อง

ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์การได้รับทราบ และการรายงานให้เป็นไปตามแบบ         

ที่ ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด  เมื่อด าเนินการแล้วให้เผยแพร่การรายงานดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน    

โดยให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองการเผยแพร่ใน Website ดังกล่าวด้วย 

 หมายเหตุ ๑.กรณีเป็นหน่วยงานระดับต่ ากว่ากระทรวง ระดับกรมหรือเทียบเท่า จังหวัด รัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานระดับต่ ากว่ากระทรวงอ่ืน ๆ ให้รายงานผลการด าเนินการ   

ไปยัง ศปท.กระทรวงที่ตนสังกัดให้รับทราบด้วย เพ่ือ ศปท.กระทรวงจะได้รวบรวมรายงานผลการด าเนินการ             

ของหน่วยงานในสังกัดกลับไปยัง ส านักงาน ป.ป.ท. ต่อไป (การรายงานดังกล่าวให้รายงานรอบ ๑๒ เดือน โดย                    

ศปท.กระทรวงจะต้องรายงานกลับมายัง ส านักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปีงบประมาณ) 

   ๒.ในการประเมิน ITA ให้รายงานและเผยแพร่ภายในกรอบระยะเวลาที่การประเมิน ITA ก าหนด  
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เอกสารอ้างอิง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๖๑,             
ราชกิจจานุเบกษา,เล่มที่ 135  ตอนที่ ๕๒ ก (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑).  

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช ๒๔๙๙,ราชกิจจานุเบกษา,เล่มที่ 73  ตอนที่ 95        
(16 พฤศจิกายน 2499). 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒,ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก (๑๖ เมษายน 
๒๕๖๒). 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔,ราชกิจจานุเบกษา,    
เล่มที่ 118  ตอนพิเศษ 104ง (22 ตุลาคม 2544). 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔,ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๘    
ตอนพิเศษ ๑๓ ง (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔). 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๐. 

สมใจ ทองกุล.มิติใหม่กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสาธารณรัฐเกาหลี .สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 
2564 จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=2526. 

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์.บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์�ส่วนรวม พ.ศ. ….(ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560).สืบค้น  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 จาก https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/01/conflict-of-interest-
law-1.pdf. 

The UK’s Bribery Act 2010: มิติใหม่แห่งการต่อต้านคอร์รัปชั่น. สืบค้นเมื่อวันที่ 29  มกราคม 2564        
จาก https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/eyu/UK.pdf. 

กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท..สรุปความหมาย.วันที่    
1 เมษายน 2564. 

กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท..สรุปความหมาย.วันที่    
17 สิงหาคม 2564. 

กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ท..สรุปความหมาย.วันที่    
19 ธันวาคม 2564. 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 9 มกราคม 2566 
หัวข้อ: แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ท. 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำโดย สำนักงาน ป.ป.ท. 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบตุร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันท่ี  9  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 วันท่ี  9  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่

พศวีร์  วชัรบุตร 
(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  9  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
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