
 

 

คู่มือการขับเคลื่อน 

นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนดิ
จากการปฏิบัติหน้าที ่

No Gift Policy 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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การขับเคลื่อน “นโยบายไมร่ับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี” (No Gift Policy)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

 ความเป็นมา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายโดยรวมให้ประเทศไทยมีระดับ 
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579  
มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และให้มีกลไกที่เหมาะสมใน
การประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต  โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะส าคัญ (Big Rock) เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์ 
อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลาการด าเนินการปฏิรูปประเทศที่ยังคงเหลือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดว่าการปฏิรูปประเทศคาดหวังว่าจะบรรลุผลใน 5 ปี  ทั้งนี้ มีกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญใน
กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” 
 

 

“ ของขวัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มี
มูลค่าและให้รวมถึงทิป โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ ผลประโยชน์จาก
ราชการในกรณีปกติและมีผลต่อการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต หรือการอ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ไปในทางทุจริตต่อผู้ให้ของขวัญทั้งในอดีต หรือในขณะรับ หรือใน
อนาคต เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากบริษัทเอกชน แล้วมีส่วนช่วยให้บริษัทเอกชนนั้นเป็น  
ผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างของหน่วยงานตนเอง หรือกรณีเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและรับค่าตอบแทนของ
บริษัทเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่งผล
กระทบต่อความมีอิสระในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริต เป็นต้น ” 
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 การขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”  
ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ตระหนักและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งเล็งเห็นถึงความส าคัญของนโยบายไม่รับของขวัญและ 
ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  จึงได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จาก
การปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้กลยุทธ์ “3 ป” ได้แก่ ปลุก (จิตส านึก)  ปลูก (ฝังค่านิยม) และ ปรับ (พฤติกรรม) ดังนี้ 
 

 ปลุก - จิตส านึก 

กพร. ได้มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565  เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ให้ กพร. เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  โดยมุ่งหวังกระตุ้นและปลุกจิตส านึก รวมทั้งเพ่ือ
เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กพร. มีทัศนคติและค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส ปราศจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 ปลูก - ฝังค่านิยม 

กพร. มีความมุ่งมั่นรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริม
ให้เจ้าหน้าที่ของ กพร. มีจิตส านึกในการปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ด้วยการ
ไม่รับและกล้าปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดทั้งในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 

  
 

 ปรับ - พฤติกรรม 

กพร. มีความมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ของ กพร. ทุกคนมีการปรับและเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสู่การปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด จึงด าเนินการให้มีการรายงานการรับของขวัญและของก านัล 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งก าหนดให้มีการรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย 
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 รอบ คือ รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 
31 มีนาคม 2565 และรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 
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 แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy 
 จากการปฏิบัติหน้าท่ี   ส าหรับบุคคล : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ                                                           . 
 
ข้าพเจ้า  นามสกุล  ต าแหน่ง  
สังกัด  ขอรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

วันที่ได้รับ รายละเอียดของขวัญฯ 
ผู้ให้ของขวัญ รับในนาม 

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน อื่น ๆ หน่วยงาน รายบุคคล 

        

        

        

        

 ลงชื่อ   
 ผู้รายงาน  
 ต าแหน่ง  
 วัน  /  /  
 
 

ส าหรับผู้บังคับบัญชา 

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
  ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ  
 
 ลงชื่อ   
 ผู้บังคับบัญชา  
 ต าแหน่ง  
 วัน  /  /  

หมายเหตุ : ขอให้รายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
ทุกครั้งท่ีมีการรับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
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 แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy 
 จากการปฏิบัติหน้าท่ี   ส าหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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) อื่น ๆ โปรดระบุ  
รับในนาม  
1) หน่วยงาน  

2) รายบุคคล  
การด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญท่ีได้รับ  
1) ส่งคืนแก่ผู้ให้  

2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  

3) อื่น ๆ โปรดระบุ  

หมายเหต ุ: ถ้ามีรายงานการรับของขวัญฯ ตาม ข้อ 3. โปรดแนบแบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังหมดทุกครั้งมาพร้อมด้วย 
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4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของหน่วยงาน 
   
   
   
   
 
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
   
   
   
   
 
 
 
 ลงชื่อ  

 (       ) 

 ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี  
ของส านักงาน ป.ป.ท. 
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 ค าถาม - ค าตอบ น่ารู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
Q1  “การปฏิบัติหน้าที่” ตามความหมายของแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy หมายถึงอะไร 

ค าตอบ :  เป็นการกระท าหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือให้รักษาราชการแทนในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง ทั้งเป็นการทั่วไปและ
เป็นการเฉพาะในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ หรือเป็นการกระท าไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่กฎหมายระบุไว้ให้มีอ านาจหน้าที่ หรืออ านาจหน้าที่ทางปกครองของบุคคลนั้น ๆ 
 
Q2  นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่ด าเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ 

ค าตอบ :  มติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายในการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง  
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างบรรทัดฐาน (Norms) ใหม่ 
ทางสังคม เป็นการสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ใช่เรื่องของกฎหมาย (Law) จึงไม่มีสภาพบังคับ 
และหากไม่ปฏิบัติก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ในอนาคตเมื่อสังคมเห็นพ้องมากขึ้น ยอมรับมากขึ้น และวัฒนธรรม
ประเพณีการไม่รับของขวัญแพร่หลายมากข้ึน ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก็อาจถูกสังคมลงโทษ หรือถูกสังคมมองว่าการรับ
ของขวัญนั้นเป็นสิ่งที่ผิด หรือไม่ถูกต้อง 
 
Q3  การรายงานผลการด าเนินการตามแบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift 
Policy ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแต่ละหน่วยงานไปยัง ส านักงาน ป.ป.ท. ต้องด าเนินการอย่างไร 

ค าตอบ :  การรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   
ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการด าเนินการตามรอบการรายงาน จ านวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
คือ รอบ 6 เดือน (ภายใน 31 มีนาคม 2565) และรอบ 12 เดือน (ภายใน 30 กันยายน 2565) โดยการรายงานฯ 
ให้เป็นไปตามแบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด 
 
 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ. คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป

ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่. มกราคม 2565 สืบค้นจาก https://drive.google.com/drive/folders/15EFXVGmAiC-
n1-4aZr3iWf6r5AJROabN 



 

 

คู่มือการขับเคลื่อน 
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
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