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คํานํา 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ไดเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน เปาหมายที่ 1 ขอที่ 1.1 ใหหนวยงานของรัฐ

ทุกหนวยประกาศเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ

หนาที่ (No Gift Policy) ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถนานโยบาย “No Gift Policy” ไปสูการ

ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีมาตรการใหหนวยงานภาครัฐนาไปยึดถือเปนแนวทาง สำนักปลัด  องคการบริหาร

สวนตำบลเพหลา  ซึ่งไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเรื่องดังกลาว จึงไดจัดทำแนว

ทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การ

ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาที่” ใหหนวยงานภาครัฐนาไปปรับใชหรือประยุกตให

เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของแตละหนวยงาน และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ภาครัฐตอไป   

องคการบริหารสวนตำบลเพหลาไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจใน

ตำแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคูมือแนวทางการ

ขับเคลื่อนการประกาศนโยบาย No Gift Policy  จากการปฏิบัติหนาที่ องคการบริหารสวนตำบลเพหลา เพ่ือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
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๑.ความเปนมา 

การทุจริตและประพฤติมิชอบเปนปญหาสำคัญของสังคมไทยมาอยางชานาน สาเหตุและปจจัยหนึ่ง 

ที่ทำใหเกิดการทุจริตในระบบราชการอยางเห็นไดชัดนั่นคือ ระบบอุปถัมภและพฤติกรรมการอุปถัมภระหวาง

กันนำมาซึ่งการใหหรือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดเพ่ือเปนสิ่งตอบแทน สงผลตอการใชดุลยพินิจหรือ

การตัดสินใจในการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม  

ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาก็ตาม กลายเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป

โดยไมเห็นวาเปนสิ่งที่ผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของ

รัฐ  อันอาจนำไปสูการเรียกรับ หรือยอมท่ีจะรับประโยชนในการกระทำทุจริตในภาครัฐได ถึงแมวาท่ีผานมา

ภาครัฐจะมีนโยบายในการแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอดก็ตาม แตปญหาดังกลาวก็

ยังคงมีความรุนแรงและซับซอนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น มีความจำเปนที่จะตองรวมกันหาแนวทางหรือมาตรการที่จะ

นำไปสูการปองกันการทุจริตใหไดผลอยางเปนรูปธรรม 

มติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีจุดมุงหมายโดยรวมใหประเทศไทยมีระดับ

คะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยูใน 20 อันดับแรกของโลกในป 

2579 มีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม การบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการ

เปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึงและตรวจสอบได ยกระดับการบังคับใชมาตรการทาง

วินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และใหมี

กลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย

ยุทธศาสตรและการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรเพ่ือใหประเทศไทยปลอดทุจริต โดยในแผนการปฏิรูป

ประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ไดใหความสำคัญกับ

การดำเนินกิจกรรมที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยยะสำคัญ (Big Rock) เพ่ือใหเกิด

การปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมภายใตระยะเวลาการดำเนินการปฏิรูปประเทศที่ยังคงเหลือ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ที่กำหนดวาการปฏิรูปประเทศคาดหวังวาจะบรรลุผลใน 

5 ป ทั้งนี้ มีกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทย 

ใหโปรงใส ไรผลประโยชน ในเปาหมายท่ี ๑ ขอ ๑.1 ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยประกาศตนเปนหนวยงานที่

เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) ดังนั้น

หนวยงานของรัฐตองดำเนินการให “เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ

ปฏิบัติหนาที่ ” 

ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 

กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) เพื่อใชเปนแนวทางดำเนินการรวมกับศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

(ศปท.)  และนำไปสูการปฏิบัติแกหนวยงานภาครัฐใหนำไปปรับใชหรือประยุกตใหเหมาะสม ตามบทบาท

ภารกิจของแตละหนวยงานและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครฐั รวมท้ังเปนสวน

หนึ่งของแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  



 

-2- 

 

and TransparencyAssessment : ITA) สงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของ

หนวยงานภาครัฐตอไป 

 

๒.วัตถุประสงค 

๑) เพื่อปองกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชนทับซอนในรูปแบบตางๆ แกเจาหนาที่ของ

รัฐหรือหนวยงานของรัฐ 

๒) เพ่ือสงเสริมใหเจาหนาที่ของรัฐ มีจิตสานึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด 

จากการปฏิบัติหนาที ่

๓) เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรคุณธรรมและโปรงใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการ 

ใหเขมแข็งและยั่งยืน 

4) เพ่ือสนับสนุนและยกระดับการดาเนินการภายใตยุทธศาสตรชาติแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเปนสวนหนึ่ง

ของแนวทางในการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

 

๓. นิยามศัพทเฉพาะ 

เจาหนาที่ของรัฐ1 หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ 

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐ ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และ

สมาชิกสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่

หรือเจาพนักงานอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและใหหมายความรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวน

ราชการหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและบุคคลหรือคณะบุคคลธรรมดา ซึ่งมีกฎหมายกาหนดใหใชอานาจ

หรือไดรับมอบใหใชอานาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐดวย 

หนวยงานของรัฐ  หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่น ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนกลาง  

หนวยงานของรัฐสภา หนวยงานของศาล หนวยงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หนวยงานของอัยการ  

องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐอื่น ๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆ ตามที่

กำหนดในกฎกระทรวง 

ทุจริตตอหนาที่  หมายถึง ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตำแหนงหรือหนาที่หรือปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทำใหผูอ่ืนเชื่อวามีตำแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตำแหนงหรือ

หนาที่นั้น หรือใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสำหรับตนเอง 

 

 
1พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ 
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หรือผูอ่ืนหรือกระทำการอันเปนความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการ

ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

การปฏิบัติหนาที่  หมายถึง เปนการกระทำหรือการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีรัฐในตำแหนงที่ไดรับ

การแตงตั้ง หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง หรือใหรักษาราชการแทนในหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง

ทั้งเปนการทั่วไปและเปนการเฉพาะในฐานะเจาหนาที่ของรัฐที่กฎหมายไดกำหนดอำนาจหนาที่ไว หรือเปนการ

กระทาไปตามอำนาจหนาที่ที่กฎหมายระบุไวใหมีอานาจหนาที่ หรืออานาจหนาที่ทางปกครอง 

การประกาศตน  หมายถึง การประกาศเจตนารมณของผูบริหารสูงสุดขององคกรเพื่อใหบุคคล หรือ 

หนวยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรูวา ตนเองและเจาหนาท่ีของรัฐทุกคนในหนวยงาน จะไมรับ

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / กอน / หลัง ปฏิบัติหนาที่ ที่จะสงผลใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบทั้งในปจจุบันและอนาคต และมีการเผยแพรประกาศดังกลาวสูสาธารณะในรูปแบบตางๆ ตามบริบทของ

แตละหนวยงานเชน การสงหนังสือเวียน การจัดทำ Infographic จัดทำโปสเตอรประชาสัมพันธ และตองมีการ

เผยแพรประกาศฯ  ใน Website หลักของหนวยงาน 

ของขวญัท่ีสงผลตอการปฏิบัติหนาที่  หมายถึง เงิน ทรัพยสิน บริการหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคา 

และใหรวมถึงทิป โดยเจาหนาที่ของรัฐไดรับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได ผลประโยชนจากราชการในกรณี

ปกติและมีผลตอการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต หรือการอ่ืนใดในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปในลักษณะที่เอ้ือ

ประโยชนไปในทางทุจริตตอผูใหของขวัญทั้งในอดีต หรือในขณะรับ หรือในอนาคต เชน การที่เจาหนาที่ของรัฐ

รับของขวัญจากบริษัทเอกชน แลวมีสวนชวยใหบริษัทเอกชนนั้นเปนผูชนะการประมูลงานกอสรางของ

หนวยงานตนเอง หรือกรณีเขาไปเปนที่ปรึกษาและรับคาตอบแทนของบริษัทเอกชนซึ่งอยูภายใตการควบคุม 

ตรวจสอบของหนวยงานรัฐทีเ่จาหนาที่ของรัฐปฏิบัติหนาที่อยู สงผลกระทบตอความมีอิสระในการตัดสินใจของ

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นใหเปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริต เปนตน 

ทิป (Tip)  หมายถึง เงินท่ีผูมาติดตอขอใชบริการกับหนวยงานของรัฐ หรือกับเจาหนาที่ของรัฐได

มอบใหหนวยงานของรัฐ หรือกับเจาหนาที่ของรัฐเพ่ิมเติม เพ่ือตอบแทนการใหบริการจากการปฏิบัติหนาที่

ตามปกตินั้น ซึ่งมิใชคาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกาหนดไววาใหรับได 

 

๔. กฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดกำหนดหลักเกณฑในการประพฤติ

ปฏิบัตขิองเจาหนาที่รัฐไวในหมวดที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๕ (๔) กาหนดใหเจาหนาที่ของรัฐคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว และม ี

จิตสาธารณะ (๖) ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมไมเลือกปฏิบัต ิ

๒)ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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“ของขวัญ” หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให 

หมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดที่ใหเปนรางวัลใหโดยเสนหา หรือเพ่ือการสงเคราะห 

หรือใหเปนสินน้ำใจ การใหสิทธิพิเศษซึ่งมิใชเปนสิทธิที่ จัดไวสำหรับบุคคลทั่วไปในการไดรับการลดราคา

ทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกคาใชจาย ในการเดินทาง 

หรือทองเท่ียวคาที่พักคาอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไมวาจะใหเปนบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่น

ใด การชาระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง 

๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แกไข 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ขอ ๖ หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแตเปน 

การเรี่ยไรตามขอ ๑๙ หรือไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ (กคร.) 

หรือกคร.จังหวัด แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบนี้ 

หนวยงานของรัฐซึ่งจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไร 

นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กาหนดไว

ในระเบียบนี้ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกาหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐดังกลาวใหสอดคลองกับ

กฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได 

ขอ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรท่ี กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณ ี

จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั้นจะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดาเนินการเพ่ือประโยชนแกหนวยงานของรัฐนั้นเอง 

(๒) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดาเนินการเพ่ือประโยชนแกการปองกันหรือพัฒนา 

ประเทศ 

(๓) เปนการเรี่ยไรท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดาเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน 

(๔) เปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว 

ขอ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรดังตอนี้ใหไดรับยกเวนไมตองขออนุมัติจาก 

กคร. หรอื กคร.จังหวัด แลวแตกรณ ี

(๑) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได 

(๒) เปนการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจาเปนตองดาเนินการ เพ่ือชวยเหลือผูเสียหาย 

หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สาคัญ 

(๓) เปนการเรี่ยไรเพ่ือรวมกันทาบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน 

(๔) เปนการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อใหไดเงินหรือทรัพยสินไมเกินจานวนเงินหรือ 

มูลคาตามที่ กคร. กาหนดโดยประกาศในราชกัจจานุเบกษา 
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(๕) เปนการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร.ไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดำเนินการไดโดยไมตองขออนุมัต ิ

(๖) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขออนุมัต ิ

ตามระเบียบนี้แลว 

๔) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ ใหถือปฏิบัติวาขาราชการชั้นผูนอย พึงงดการให 

ของขวัญแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญ หากฝาฝนมติ

คณะรัฐมนตรีใหถือวามีความผิดวินัย ทั้งผูใหและผูรับ 

๕) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2563  เห็นชอบในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติเสนอ โดยกำหนดใหมีการขับเคลื่อนการดาเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปฯที่สำคัญ (Big Rock) 

กิจกรรมปฏิรูปที่  4 พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน ในเปาหมายที่ ๑ ขอ ๑.๑ ให

หนวยงานของรัฐทุกหนวย ประกาศตนเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐทุกคน ไมรับของขวัญและของกำนัล

ทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) 

๕. แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหนาที่” ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕  มี ๓ ขั้นตอนสำคัญ ( ๓ ป.) ดังนี้ 

1.ประกาศเจตนารมณนโยบาย No Gift Policy ขององคกรหรือหนวยงาน เปนการประกาศของ

ผูบริหารสูงสุดขององคกรเพ่ือใหบุคคล หรือหนวยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรูวา ตนเองและ

เจาหนาที่ของรัฐทุกคนในหนวยงานจะไมรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ / กอน / หลังปฏิบัติหนาที่ 

ที่จะสงผลใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปจจุบันและอนาคต และมีการเผยแพรประกาศดังกลาวสู

สาธารณะในรูปแบบตางๆ ตามบริบทของแตละหนวยงาน เชน การสงหนังสือเวียน การจัดทำ Infographic 

จัดทำโปสเตอรประชาสัมพันธ และตองมีการเผยแพรประกาศฯ ใน Website หลักของหนวยงาน โดยการ

ประกาศดังกลาวอยางนอยจะตองมีขอความ “เปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของ

กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่” 

2.ปลุกจิตสานึก หรือสรางวัฒนธรรมองคกร โดยมีการดาเนินกิจกรรมในลักษณะตางๆ เพ่ือปลุก 

จิตสำนึกและสรางทัศนคติ และคานิยมที่ดี ในการสงเสริมใหเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับ

ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐตองรวมมือกัน

สรางการรับรูในวัฒนธรรมองคกรใหม ที่จะปฏิบัติงานโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทนในลักษณะตางๆ 

ภายใตบริบทของหนวยงานตนเอง เชน  การจัดทำโปสเตอรประชาสัมพันธ การสรางการรับรูผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน  เมื่อดำเนินการแลวใหเผยแพรการดำเนินการดังกลาวใน Website หลักของหนวยงาน 

3.ประเมินผล การกำกับติดตาม และการรายงานผล ผูรับผิดชอบของแตละหนวยงานดำเนินการ 
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กำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของหนวยงานนั้นๆ ในภายหลังการ

ประกาศเจตนารมณฯ การดำเนินกิจกรรมการปลุกจิตสานึกหรือสรางวัฒนธรรมองคกรแลวเจาหนาที่ใน

หนวยงานนั้นๆ ไดปฏิบัตติามตามเจตนารมณหรือวัฒนธรรมองคกรหรือไม มีปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

อยางไร พรอมทั้ง นำผลการดำเนินงานตามขอ 1 และขอ 2 มารายงานในระบบติดตามและประเมินผล

แหงชาติ(EMenscr) และการรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการ

ปฏิบัติหนาที่รวมถึงปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะฯ  ตามแบบที่กำหนดมายังสำนักงาน ป.ป.ท. (รอบ ๖ 

เดือน ภายใน 31 มี.ค. 65 และรอบ 12 เดือน ภายใน 30 ก.ย. 65) 
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