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คำนำ 
 

ด้วยเทศบาลตำบลสระยายโสมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” (No Gift Policy) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนด
กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ 1.1 
ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

 

จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้น  ทั้งนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับองค์กร
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 
                     สำนักปลัดเทศบาล 

21 ธันวาคม 2565 
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แนวทางการขับเคลื่อน  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรปูที่สำคัญ (Big Rock) 
เร่ือง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” 

 
 

1. ความเป็นมา 
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยมาอย่างช้านาน  สาเหตุและปัจจัยหนึ่งที่ทำให้

เกิดการทุจริตในระบบราชการอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือ ระบบอุปถัมภ์และพฤติกรรมการอุปถัมภ์ระหว่างกัน  นำมาซึ่ง
การให้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือเป็นสิ่งตอบแทน  ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ    
ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระทำนั้น
อาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป  โดยไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิด
แต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อันอาจนำไปสู่การเรียกรับ 
หรือยอมที่จะรับประโยชน์ในการกระทำทุจริตในภาครัฐได้  ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอดก็ตาม  แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการที่จะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตให้ได้ผลอย่าง   
เป็นรูปธรรม  

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายโดยรวมให้ประเทศไทยมีระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลก  ในปี 2579       
มีมาตรการควบคุมกำกับติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย  มาตรการ
ทางปกครอง  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม  และให้มีกลไกที่เหมาะสม     
ในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต  โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ (Big Rock)  เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรมภายใต้ระยะเวลาการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่ยังคงเหลือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ทีก่ำหนดว่าการปฏิรูปประเทศคาดหวังว่าจะบรรลุผลใน 5 ปี  ทั้งนี้  มีกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  ไร้ผลประโยชน์  ในเป้าหมายที่ 1  ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่    
(No Gift Policy)  ดังนั้น  หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” 
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)  ในฐานะฝ่าย
เลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.)  และได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
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ในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อน “การประกาศนโยบาย No Gift Policy  จากการ
ปฏิบัติหน้าที่”  ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
และนำไปสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานภาครัฐให้นำไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสม  ตามบทบาทภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง   
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน  ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ  แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หรือหน่วยงานของรัฐ 
2) เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ 
3) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity)  ของระบบราชการให้

เข้มแข็งและยั่งยืน 
4) เพ่ือสนับสนุนและยกระดับการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่ง      
ของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ๑  หมายถึง  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐ  ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่หรือ
เจ้าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติและให้หมายความรวมถึง  กรรมการ  อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและบุคคลหรือคณะบุคคลธรรมดา  ซึ่งมีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบ
ให้ใช้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งข้ึนในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐ๒  หมายถึง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนกลาง 
หน่วยงานของรัฐสภา  หน่วยงานของศาล  หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยงานของอัยการ 
องค์การมหาชน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ  กองทุน  สถาบันอุดมศึกษา  และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 

 
๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ 
๒ กลุ่มงานสง่เสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 19 ธันวาคม 2564 
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  ทุจริตต่อหน้าที่๓   หมายถึง  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือ  
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น  หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งนี้  เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนหรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม    
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

การปฏิบัติหน้าที่๔  หมายถึง  เป็นการกระทำหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในตำแหน่งที่ได้รับ   
การแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง  หรือให้รักษาราชการแทนในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง   
ทั้งเป็นการทั่วไปและเป็นการเฉพาะในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้  หรือเป็นการกระทำ
ไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายระบุไว้ให้มีอำนาจหน้าที่  หรืออำนาจหน้าที่ทางปกครอง 

การประกาศตน๕  หมายถึง  การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพ่ือให้บุคคล หรือ
หน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญ 
และของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลัง ปฏิบัติหน้าที่   ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ  ตามบริบทของแต่ละ
หน่วยงาน  เช่น  การส่งหนังสือเวียน  การจัดทำ Infographic  จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  และต้องมีการ
เผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของหน่วยงาน 

ของขวัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่๖  หมายถึง  เงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าและ
ให้รวมถึงทิป  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน  รายได้  ผลประโยชน์จากราชการในกรณีปกติ 
และมีผลต่อการตัดสินใจ  การอนุมัติ  อนุญาต  หรือการอ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์
ไปในทางทุจริตต่อผู้ให้ของขวัญทั้งในอดีต  หรือในขณะรับ  หรือในอนาคต  เช่น  การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ            
รับของขวัญจากบริษัทเอกชน  แล้วมีส่วนช่วยให้บริษัทเอกชนนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างของหน่วยงานตนเอง 
หรือกรณีเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและรับค่าตอบแทนของบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุ ม  ตรวจสอบของ
หน่วยงานรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่  ส่งผลกระทบต่อความมีอิสระในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริต  เป็นต้น  

ทิป (Tip) ๗  หมายถึง  เงินที่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐ  หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ได้มอบให้หน่วยงานของรัฐ  หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ิมเติม  เพ่ือตอบแทนการให้บริการจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกตินั้น  ซึ่งมิใช่ค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้รับได้ 

 
 
 
 

 
๓ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ 
๔ กลุ่มงานสง่เสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย วันที่ 19 ธนัวาคม 2564 
๕ กลุ่มงานสง่เสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย วันที่ 3 มิถุนายน 2564 
๖ กลุ่มงานสง่เสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย วันที่ 1 เมษายน 2564 
๗ กลุ่มงานสง่เสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย วันที่ 1 เมษายน 2564 
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4. กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 76  กำหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบ   

การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืน        
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน  การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติ      
เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ  และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว๘ 

2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้ในหมวดที่ 1  มาตรฐานทางจริยธรรม  มาตรา 5 (4)  กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ (6)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ๙ 

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
“ของขวัญ”  หมายความว่า  เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี   และ      

ให้หมายความรวมถึง  เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา  หรือเพ่ือการสงเคราะห์    
หรือให้เป็นสินน้ำใจ  การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้สิทธิพิ เศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง  ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง              
หรือท่องเที่ยว  ค่าที่พัก  ค่าอาหาร  หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร  ตั๋ว  หรือหลักฐานอ่ืนใด 
การชำระเงินให้ล่วงหน้า  หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง๑๐ 

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2549 

ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้   เว้นแต่เป็นการ
เรี่ยไรตามข้อ 19  หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ กคร.
จังหวัด  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต    
ในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม    
การเรี่ยไรแล้ว  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย  ในกรณีนี้ กคร. อาจกำหนดแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้๑๑ 

 
๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
๙ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 
๑๐ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
๑๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 6 
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ข้อ 18  การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี          
จะพิจารณาอนุมัติใหต้ามข้อ 6 ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
(2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา 
(3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
ข้อ 19  การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก กคร. 

หรือ กคร. จังหวัด  แล้วแต่กรณี 
(1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
(2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องดำเนินการ  เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือ

บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีสำคัญ 
(3) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
(4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3)  เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำนวนเงินหรือ มูลค่าตามที่ 

กคร. กำหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4)  ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
(6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ       

ตามระเบียบนี้แล้ว 
5. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2540๑๒   ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญ

แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ผู้บังคับบัญชา  หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  หากฝ่าฝืนมติ 
คณะรัฐมนตรีให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

6. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563๑๓  เห็นชอบในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ   
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติเสนอ  โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปฯ ที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรม
ปฏิรูปที่ 4  พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  ไร้ผลประโยชน์  ในเป้าหมายที่ 1  ข้อ 1.1  ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 
ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน  ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy) 

 
 
 
 

 
๑๒ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๐ 
๑๓ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕63 
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5. ตัวอย่างการรับของขวัญและสิ่งตอบแทนในต่างประเทศ 
 การป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินเป็นอีกหนึ่งหลักปฏิบัติที่ เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นกัน  การรับของขวัญหรือทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นสินบน  และนำพาให้เกิด  
การสร้างบุญคุณ  ช่วยเหลือต้องมีการตอบแทนกันหรือมีความเกรงใจต่อกัน  โดยเฉพาะในประเทศที่มีวัฒนธรรม
เรื่องตอบแทนบุญคุณในระดับสูง  เนื้อหาในส่วนนี้จึงขอนำเสนอถึงการรับของขวัญและสิ่งตอบแทนในต่างประเทศ 
 5.1 ประเทศเกาหลีใต้๑๔ 

เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกรับผลประโยชน์และการรับสิ่งของมีค่าทั้งหลาย 
หรือเรียกว่า “กฎหมายคิม ยองรัน”(Kim Young – ran Law)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหรือธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น  โดยมีบทบัญญัติใน
ลักษณะเป็นข้อห้ามและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม  เพ่ือควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ  บุคลากรทางการศึกษา 
(ครู อาจารย์)  รวมถึงบรรดาสื่อมวลชนทุกแขนง  ห้ามกระทำการร้องขอหรือเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อมโดยมิชอบ  โดยมีบทลงโทษที่ครอบคลุมการกระทำความผิดหลายฐาน  ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ  บุคลากรทางการศึกษา 
สื่อมวลชนไปจนกระทั่งบุคคลภายนอกที่มีการกระทำความผิดในลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

หน่วยงานที่ถูกบังคับใช้  ได้แก่  องค์กรส่วนกลาง  องค์กรปกครองท้องถิ่น  หน่วยงานราชการทั่วไป
องค์กรสาธารณะ  โรงเรียนแต่ละระดับ  โรงเรียนเอกชน  และสื่อมวลชน 

การห้ามให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
1) กรณีให้หรือรับสิ่งของมีค่าจำนวนเกินกว่า 1 ล้านวอน  (ประมาณ 3 หมื่นบาท) ต่อครั้ง หรือจำนวน

เกินกว่า 3 ล้านวอน (ประมาณ 9 หมื่นบาท) ต่อปี 
2) กรณีให้หรือรับเงินจำนวนไม่เกิน 1 ล้านวอน (ประมาณ 3 หมื่นบาท) ต่อครั้งอันเกี่ยวข้องกับงานราชการ 
3) กรณีคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่า 
4) กรณีการรับค่าตอบแทนจากภารกิจภายนอกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 
การให้หรือรับสิ่งของมีค่ามีข้อยกเว้นให้สามารถกระทำได้มี 8 ประการ  คือ 
1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลอบขวัญ  ให้กำลังใจ  ให้รางวัลหรืออ่ืน ๆ  แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย 
2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างราบรื่น  เรียบร้อยตามรูปแบบ  ระเบียบปฏิบัติ

และพิธีการในชอบเขตที่กฎหมายกำหนด 
3) อยู่ในขอบเขตของอำนาจที่สามารถกระทำได้อย่างถูกต้อง 
4) เป็นการให้แก่ญาติพ่ีน้องของตนเอง 
5) เป็นการให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งประสบเคราะห์กรรม  ประสบภัยพิบัติ  ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือตกอยู่

ในภาวะยากลำบากแสนสาหัส  หรืออ่ืน ๆ  ทั้งเป็นการให้ในระยะสั้นหรือระยะยาว  หรือเป็นการให้อย่างต่อเนื่อง
ตามข้อกำหนดขององค์กร ตามระเบียบปฏิบัติ หรือตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด 

6) เป็นการใช้สำหรับการกิจในทางราชการตามปกติทั่วไปที่ยึดถือปฏิบัติแบบเดียวกัน  เช่น ค่ายานพาหนะ
ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เป็นต้น 

 
๑๔ สมใจ ทองกุล, มิติใหม่กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสาธารณรัฐเกาหลี, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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7) เป็นการแจกจ่ายแก่คนทั่วไปที่มิใช่เป็นการเฉพาะราย  เช่น  สิ่งของที่ระลึกหรือสิ่งของเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 

8) รูปแบบอ่ืนตามระเบียบหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้  หรือตามธรรมเนียมทางสังคมที่สามารถกระทำได้
เมื่อรับทราบถึงข้อยกเว้นให้สามารถกระทำได้  สำหรับการให้หรือรับสิ่งของมีค่า ทั้ง 8 ประการดังกล่าวแล้ว
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตาม ข้อ 2)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในเรื่องของการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและราบรื่นแล้วนั้น  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 ยกเว้นค่าอาหาร
และภาษีสังคม (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 
บทกำหนดโทษ 
โทษปรับ 
เจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่าจำนวนไม่เกิน 1 ล้านวอน  ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานราชการหรือไม่ก็

ตาม ต้องระวางโทษปรับไม่ต่ำกว่า 2 เท่า  แต่ไม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินนั้น 
เจ้าหน้าที่รัฐรับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ภายนอกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  เช่น  การได้รับเชิญ

เป็นวิทยากร  และอ่ืน ๆ  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 ล้านวอน (ประมาณ 1.5 แสนบาท) 
โทษจำคุก 
เจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่าเกินกว่า 1 ล้านวอนต่อครั้ง หรือเกินกว่า 3 ล้านวอนต่อปี  อันมีความ

เกี่ยวเนื่องกับงานราชการ  จำคุกไม่เกิน ๓ ปี  และปรับไม่เกิน ๓๐ ล้านวอน (ประมาณ ๙ แสนบาท) 
5.2 สหราชอาณาจักร๑๕ 
รัฐบาลพรรคแรงงานอังกฤษในขณะนั้นได้เสนอให้มีการตรา Bribery Act 2010 ขึ้น กฎหมายฉบับนี้มีผล

บังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา โดยเป็นรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายเก่า จนถือว่าเป็น “มิติใหม่” 
ของการต่อต้านคอร์รัปชั่นของอังกฤษ  Bribery Act 2010 แตกต่างจากแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่นเดิม ๆ  
โดยแทนที่จะมุ่งเป้าจัดการปัญหาการฉ้อโกงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้รับหรือเรียกรับสินบน  กฎหมายฉบับนี้
มุ่งแก้ไขปัญหาและเสนอทางป้องกันจากมุมมองของภาคเอกชน  ผู้ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งเป็นผู้ให้

 
๑๕ แหล่งที่มา :https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/eyu/UK.pdf 
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สินบนแทน  โดยมาตรา 1  บัญญัติว่า  การจ่ายสินบน  การสัญญาว่าจะจ่ายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยหวัง
ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการตอบแทน   ถือเป็นความผิดอาญา 
นอกจากนี้  ยังมีการกระทำความผิดอาญาอีก ๒ เรื่องที่น่าสนใจ  คือ การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
และความรับผิดของนิติบุคคลในกรณีบุคลากรของนิติบุคคลนั้นกระทำความผิด 

1) ความผิดฐานติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ 
Bribery Act 2010 ได้บัญญัติความผิดฐานติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในสหราชอาณาจักร 

โดยมาตรา 6  ให้นิยามของคำว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ (foreign public official)” อย่างกว้าง หมายถึง 
เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง  ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายบริหารนิติบัญญัติหรือกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศหรือเขตปกครองใดนอกสหราชอาณาจักร  และไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งภายในรัฐบาลกลางหรือ
รัฐบาลท้องถิ่น  นอกจากนั้นยั งหมายรวมถึงบุคคลใดดำเนินกิจการของรัฐต่างชาติ  (public function)              
เช่น  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ  เป็นต้น 
ประการสุดท้าย  คำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติยังหมายรวมถึง  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
เช่น  องค์การสหประชาชาติหรือธนาคารโลกก็ได้  ดังนั้น  บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ติดสินบน สัญญาว่าจะให้เงิน
ค่าตอบแทน หรือเสนอเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ ตามค่านิยามข้างต้น ถือว่ามีความผิด 

ตามมาตรา 6  แห่งกฎหมายฉบับนี้  อย่างไรก็ตาม คณะผู้ยกร่างแสดงความเข้าใจถึงธรรมชาติของการ
ดำเนินธุรกิจว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลต่างประเทศหรือการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งจำเป็น 
ดังนั้น  องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 6 บัญญัติว่า  พนักงานสอบสวนและอัยการต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบริษัท
หรือองค์กรเอกชนหวังผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากการใช้อำนาจหรือจากตำแหน่งรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ต่างชาติ  ทั้งนี้  การให้ของสมนาคุณ หรือการจัดให้เจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติมาศึกษาดูงานที่อังกฤษ  เป็นต้น  จึงไม่ถือ
เป็นความผิดตามมาตรานี้  ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบริษัทหรือองค์กรเอกชนนั้นไม่มีเจตนาหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย
ดังกล่าว 

2) ความรับผิดของนิติบุคคลในกรณีบุคลากรของนิติบุคคลกระทำความผิด 
กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลมี “หน้าที่” ป้องกันให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจ่ายสินบนแก่บุคคลอ่ืน  

โดยมี เจตนาหวังผลประโยชน์อย่างไม่ถูกกฎหมาย (มาตรา 7 ) ถ้านิติบุคคล ไม่ปฏิบัติหน้ าที่ ดั งกล่าว  
โดยจงใจหรือเจตนา นิติบุคคลนั้นต้องได้รับผิดในการกระทำนั้นด้วย  สำหรับคำว่า “บุคคลผู้เกี่ยวข้อง (associated 
persons)” นั้น 

มาตรา 8 (4) บัญญัตินิยามอย่างกว้างว่า  คือ  ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการใดๆแก่ผู้ อ่ืนในนามของ
บริษัทโดยพิจารณาจากบริบทและสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดและไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นจะมีนิติสัมพันธ์กับบริษัท
อย่างไร อีกนัยหนึ่งก็คือ ผู้รับเหมาหรือผู้รับสัญญา (contractors) ของบริษัทอาจถือว่าเป็น “บุคคลผู้เกี่ยวข้อง” 
กับบริษัทหากพิสูจน์ได้ว่าผู้รับเหมาหรือผู้รับสัญญานั้นให้บริการต่าง ๆ แก่บุคคลภายนอกในนามของนิติบุคคล
สำหรับมาตรการที่บริษัทสามารถกระทำได้เพ่ือควบคุมความเสี่ยงจากโทษของความผิดที่เกิดจากการติดสินบน
เจ้าหน้าที่โดยบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (bribery risk) คือ การกำหนดให้มีกระบวนการภายในเพ่ือตรวจสอบ
การกระทำของพนักงานของนิติบุคคลหรือตัวแทนอ่ืนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของนิติบุคคล  เช่น  การจัดให้มีการ
ตรวจสอบเชิงความเสี่ยงต่อการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของนิติบุคคล (risk-based due diligence) และการจัดทำ
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สัญญาจ้าง  ที่นิติบุคคลมีข้อสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนเจ้าพนักงาน (anti-bribery terms and 
conditions)  มีข้อสังเกตว่าการติดสินบนประเภทที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย 
ได้แก่  การจ่าย “ค่าอำนวยความสะดวก” (Facilitation payments)  เพ่ือเป็นการเติมน้ำมันหล่อลื่นให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การพิจารณางานหรือคำขอของตนเร็วขึ้น  กฎหมายฉบับนี้ถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่จ่ายเงิน
ค่าอำนวยความสะดวก  มีความผิดตามมาตรา 1  และอาจมีความผิดตามมาตรา 6  และ 7  ด้วยแล้วแต่กรณี
บทบัญญัตินี้ถือเป็นพัฒนาการทางกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร 

เพราะในกฎหมาย Bribery Act ฉบับเก่า (Public Bodies Corrupt Practices Act 1889) ได้ยกเว้น
ความผิดของการจ่ายเงินค่าสินบนไว้เป็นกรณีเฉพาะเพ่ือรองรับความต้องการของเอกชนที่ทำธุรกิจในประเทศที่มี
ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าว  อย่างไรก็ตามคำแนะนําขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา       
(The 2009 Recommendation of the Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD) 
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของการบริหารงานและระบบ
กฎหมายของประเทศท่ีมีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกอีกด้วย 

5.3 ประเทศแคนาดา๑๖ 
ประเทศแคนาดาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า  สำนักผู้ตรวจจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา หรือ 

(Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner) หรือ CEIC  ซึ่ งจะมีการเผยแพร่ข้อมูล      
การรับของขวัญหรือการเดินทางของสมาชิกรัฐสภา  ไว้ในเว็บไซต์ http://ciec-ccie.parl.gc.ca/  ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ  ซึ่งจะปรากฏข้อมูลการเดินทางต่างประเทศ  เช่น  เหตุผลของการเดินทาง  รายชื่อผู้สนับสนุน 
ค่าใช้จ่าย  มูลค่าของที่ระลึก  ซึ่งหากนักการเมือง  คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาคนใดได้รับของขวัญหรือ    
ของกำนัลที่มีมูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์แคนาดา  หรือราว 5,000 บาท ขึ้นไป  ต้องแจ้งข้อมูล CEIC      
ภายใน 30 วันนับจากท่ีได้รับของนั้น 

กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของประเทศที่ใส่ใจเรื่องการมอบของขวัญแก่เจ้าหน้าที่รัฐ   และมีการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดและระมัดระวังเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือสร้างความโปร่งใส่  นอกเหนือจากการใช้
ข้อบังคับทางกฎหมายเพียงเท่านั้น  ส่งผลให้ประเทศแคนาดาได้รับการจัดอันดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perception Index)  ในปี 2020  ในการจัดอันดับของ Transparency International ติดอันดับ 12 
จากทั้งหมด 180 ประเทศ ที่เข้าร่วมการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑๖  แหล่งที่มา : https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/01/conflict-of-interest-law-1.pdf 
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ตัวอย่างข้อมูลการรับของขวัญของนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566  มี 3 ขั้นตอนสำคัญ ( 3 ป.)๑๗  ดังนี้   
1.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการประกาศของ

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพ่ือให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้ าหน้าที่
ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะใน
รูปแบบต่างๆ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น การส่งหนังสือ เวียน การจัดทำ Infographic จัดทำโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ และต้องมีการเผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของหน่วยงาน โดยการประกาศดังกล่าวอย่างน้อย
จะต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่” 

2.ปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพ่ือปลุกจิตสำนึก
และสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันสร้างการรับรู้     
ในวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ ภายใต้บริบทของ
หน่วยงานตนเอง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  เมื่อดำเนินการแล้วให้เผยแพร่การดำเนินการดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน 

3.ประเมินผล การกำกับติดตาม และการรายงานผล  ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานดำเนินการกำกับ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานนั้นๆ ในภายหลังการประกาศ
เจตนารมณ์ฯ การดำเนินกิจกรรมการปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ    
ได้ปฏิบัติตามตามเจตนารมณ์หรือวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไร  พร้อมทั้ง 
นำผลการดำเนินงานตามข้อ 1 และข้อ 2 มารายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMenscr) และการ
รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงปัญหาอุปสรรค

 
๑๗ กลุ่มงานสง่เสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 17 สงิหาคม  2564 
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และข้อเสนอแนะฯ ตามแบบที่กำหนดมายังสำนักงาน ป.ป.ท. (รอบ ๖ เดือน ภายใน  31 มี.ค. 66  และรอบ 12 เดือน 
ภายใน 30 ก.ย. 66) 

7. Recommendation ขององค์กรระหว่างประเทศ – ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้อง 
๑) องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  ได้เผยแพร่รายงานผลการจัด

อันดับความโปร่งใส Corruption Perceptions Index : CPI  ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่   
ปี 2538  มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลไทยบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒) มาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอเชีย ประจำปี ๒๐๒๐ (Global Comuption Barometer : Asia) 
เพ่ือเป็นการยุติปัญหาการคอร์รัปชัน  เสนอแนะให้รัฐบาลของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีมาตรการป้องกัน
การรับสินบนและการเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย  No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ............................................................................ 
 

ข้าพเจ้า.........................................นามสกุล......................................ตำแหน่ง............................... 
สังกัด..................................................... ขอรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift 

Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  
 

วันที่
ได้รับ 

รายละเอียดของขวัญ 

ผู้ให้ของขวัญ รับในนาม 
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน อ่ืน ๆ หน่วยงาน รายบุคคล 

        
        

 
ลงชื่อ......................................... ผู้รายงาน 
ตำแหน่ง……………………………… 
วันที่ ............/............/............. 

 

 
 

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

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

ลงชื่อ......................................... ผู้รายงาน 
ตำแหน่ง……………………………… 
วันที่ ............/............/............. 

 

หมายเหตุ: ขอให้รายงานการรบัของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏบิัตหิน้าที่  
ให้ผู้บังคับบญัชาพิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบตัิหน้าท ี

 

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบุคคล : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

สำหรับบังคับบัญชา 
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แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ....................................................................................................................................  
ประจำปีงบประมาณ............................................................................................................ ........................ 

 
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ประกาศ ข้อมูลประกอบ 
    

 

2.การปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

ลำดับที่ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รูปแบบการดำเนินการ ข้อมูลประกอบ 
     

 

3.รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 

ของขวัญและของกำนัลที่ได้รับ จำนวน (ครั้ง) 
ผู้ให้ของขวัญ  

1) หน่วยงานภาครัฐ  

2) หน่วยงานภาคเอกชน  

3) ประชาชน  

4) อื่นๆ  

รับในนาม  

1) หน่วยงาน  

2) รายบคุคล  

การดำเนินการเกี่ยวกับของขวัญที่ได้รับ  

1) ส่งคืนแก่ผู้ให ้  

2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  

3) อื่นๆ โปรดระบุ   

 
 
 

แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับบคุคล : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
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๔.ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
 
5.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 

ลงชื่อ 
                                                                   ( ...........................................................) 

                                                                    ผูร้ายงาน 
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เอกสารอ้างอิง 
         

The UK’s Bribery Act 2010: มิติใหม่แห่งการต่อต้านคอร์รัปชั่น  สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 , 
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 
 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธิปไตร แสละวงศ์  บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560)
สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 จาก https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/01/conflict-
of-interestlaw-1.pdf 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช  ๒๕๖๑,              
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๐ ก (๑๖ 
เมษายน ๒๕๖๒) 
 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พุทธศักราช ๒๔๙๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 73  ตอนที่ 95 
(16 พฤศจิกายน 2499) 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๐ 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๘ 
ตอนพิเศษ ๑๓ ง (๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔) 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔        
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118  ตอนพิเศษ 104 ง (22 ตุลาคม 2544)  ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135        
ตอนที่ ๕๒ ก (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 
 สมใจ ทองกุล  มิติใหม่กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสาธารณรัฐเกาหลี  สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 
จาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link. php?nid=2526 
 
 


