
~11Tn~1'W-r~l..I 'U(fJ~ 

n'lt: 1'\"i1 '1 "151'l ql"~ 

.~ 11sl 'vJ ~~ o l.~;4oo 
b~ v ''U .... .... ............................. . 

lU~ .... .. ~.« .. X(·.~: .. ~~( ......... . 
mn .. ....... ...... ::.r.~ ......... ~ 

ih'Ll'l11ffl1'l __ _ rlJ.U'mJ'!lt.lft®_n~~~rn~-~-1QJ.~ill~~--~-w~1JD.~m1~Jt~'Xl.lf:r:m',!-'~jYJ:1. lYJA, _9 __ ~st~_Q _®_QJg1_Q __ _ 

~--~-~- -o~.®~--o~/.b_~_b_Jt _____________ __ _______ ___ _________ 1u~--- -~-~------yj~~~JJJ!J1J .. . ~-~-~- --- ----- ----- -- ----- - ---- - -
~ ;r,]-1'· L e.:t ___ _ ~N:UJ~_\11;:_oJ.~~SJYJ:U.'l~~-cl_oJ_l~.8-~J.-wrn1YJ:Vj~~-~_.m_4~~-4J~~?tsJ.1~-~'ll.:1.J.J..'-1.~.'tJj_;:.oJ.~l~SJ~:u::m,tcl 

M :t····f.~r····· . · 'ULen.nCJUJ-r'U'llv~·tr1't1Ju.~~'llB~rh11~"1n"1lij~\11nm~tJ~llihnhvh tJ~~~1tl~'Utl~~1J1ru "W.fil. l!lctbb 
~~ ........ ~~,.. ~ q ' 

L-.t'l •• J~J ( , ... L 'U ~~1l'UI'I~11f11~m~'Vl~1\161151~ru~'ll 
d .. 
L~ti.:!L~l.J 

(9). B~rln1~61Vltl~~"1J1"1J1~ (United Nations : UN) LL~~tJ~~L'Vlfill'i1~ 1 ~11~n 1~~11Jtl'U 
~~vl1B'4~t1Jt1J161V!tl~~"1l1'll1~'-.h~1CJn1~1'1BIPi'1'Uf111"1\l~l'l fl .fil. l!Joom (United Nations Convention 

against Corruption : UNCAC) 'ii~B'4~t1Jt1J1~~nci11 LtJ'UB'4~t1Jt1J1uD'ULL ~nvi'l ~fl111Ji.'11~qjl'iBfl111J~11JijeJ 
1~wi 1~tl~~ L 'Vl fi11 'U m~~ ~ 1'111l'Vl-r'W 6 ~'U ~H1 \11 n m~'l-1\1 ~~'~ n~'U fi'U ~11J~~ m~ 1 ~fl111l ~11lijB'Vl1.:! n!JV!1l1 e.J 

L ~B~1 L ij'Ufl~ tl'U ~ n1~vl1fl111J~ ~ 1~ CJtJ~~ L 'Vlfi!\vle.J 1~ L .U1~11J~~'U11J 1 'UB'4~ t1J qj1"1 ~~ nci11 ~~V!';h~'J'U~ 
~-(9)(9) B'U11fl1l l!lct~b ru LijB~L1JB~~1 tl1~L'Vlfi1Liln~1n B~rln1161Vltl1~"1l1"1l1~ ~~tl~~mfi11~1'U~ 
~ B'U11fl1l 'llB~'Vlntl b tJ'U1'UI'iv!Pi'1'UflBi-rtJi'U611n~ 

' 
l!J. LL~'U n1~tJ~~tltl1~ L 'Vl fi1 ~1'U n11U B~tl'U bb~ ~tl11'Utl 111J fn~'l-1\1 ~1'1 Lb~ ~tJ ~~'W{j~lJ"1JB'U 

1'111JtJ~~f11fili.'111Jn'U1CJn-r~1J'Ul'l~ L~B~ f11~'lh~f11fi1Lb~'Un11tJ[)-;jtJtJ1~L'Vlfil ~\1-J'U~ b L1J~1CJ'U 'W.fil . l!lctb(9) 
~ ~~ 

tl1~L~'Um1tJn~tJ~ l!l ~1'Uf111tlmtl111l ((9)) n~CJ'VlB~ l!l n1Vl'U~1~~1VltJ1~1'U11"1lf111 ~1VltJ1Vl't.hCJ~1'U'llv~-r~ d..l\1 , ~ 

Vl~B er 'IJ ~ ~'U 'IJ ru "1l 1 iJ1J11'1 ~ n11 L61~1J 61 ~1~1 l1ll 'U 51~1J B ~rl m1 'U n11U B ~ tl'U LL~ ~ tJ 11'Utl 111J n11'Vl \1 ~1'1 
~ ... ' 

Lb~ ~tJ~~'W{j~lJ"1JB'U LL~ ~ b tJ'U ~1 B ~1~ 1 'Uf111'U ~Vl1~ ~1'U~1 CJ fl111J'iiBI'I~ ~ LL~~-r'U ~ ~"1JB'U mrutJ ci B e.Jtl ~ ~~~ L~ e.J 

hJ~1L ij'Um11 ~5mtJ'Ufl111l~~111CJ'Vl~Bm11l~~'Vl1~mt1J1 'ii'ln\lm11l~ l!l. b 'llB~n~~'VlB~\Inci11 n1Vl'U~ 1 ~ 
"1n'Vl'Ll1CJ~1'UlPlel~~1 Lij'Um~tl~~ LlJ'Ufl ru5~11JLL~~fl111J Lth\11611 'UV!1.h CJ~1'U (Integrity and Transparency 

Assessment: ITA) 1'111J1~LUCJ'U~~Tun~1'U tl.tl."1l. n1Vl'U~ LtJ'Utl~~,r1'Vlntl LL~~lPlB\1~1'Un11tl1~LiJ'U 
' ' 

~BCJ~~ ~o (~ct fl~LL'U'U~'U\tJ) 
m. LL~'U m~tJ~~tJtJ ~~ L 'Vlfil ~1'U f11~U B~tl'ULL~ ~tJ 11'Utl 111J f111"1 \1~1'1 LL~~tJ1~'W {j~lJ"1JB'U 

( u'IJ'Utl -r'U tl~~) ml.ltl~~ mfil 1.'111! n'U1 CJ n-r~l.l'Ul'l ~ L~B~ m~tl 1~ mfil bL~'U m~tl~ ~tltl~~ L 'Vlfil ( u'IJ'Utl -r'UtJ ~ ~) 
~~-r'U~ l!Jm ~1J.f11~'U5 'W .fil. l!lctb~ n\ln1~1Jtl~~tl~ ~ n1~~11ll'U11~'U'U~1"1Jn1~1'VlCJ1mtJ~~161 
H~mh~ 1CJ"1ltJ LU1Vl1l1CJ~ (9).(9) rl1Vl'U~ 1 ~Vltl1CJ\11'U'llB\I'S~'Vln'V!tl1 CJtl~~mfili'I'UL tJ'U'Vltl1CJ~1'U~ L ~1VltJ1~'llv~-s~ 

~· ~ 

"1nfl'U 1lJ-r'U'llm'lli't1JLL~~'llB~n111~"1n"1lij~\11nm~tJ~'U1i'Vlti'1~ (No Gift Policy) 

~- flu.t~'S~l.l'Ul'l~ 1'Ufl~11tl~~"1J1JL~B'J'U~ ~ 1lm1fl1J l!lctbct iJ1J~'S'U'Vl~1'U~~f111tl~~LlJ'U 
~ ' 

fl ru 5 ~ 11J Lb ~ ~ fl111J 1 tJ ~ ~ 1611 'U n 1 ~ ~·1 L ij 'U \11'U 'lJ B ~VI tl1 CJ ~1'U .f11 fl-r ~ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) tl1~,]1tl\I'Utl~~mru 'W.fil. l!lctb~ LL~~1~Vl'Ll1CJ~1'U.f11fl-r~1~m11l~11JijmL~~L.U1~11J 
~ 

n11tl1~ LlJ'U ITA 1 'UU~'Utl~~1J1W 'W .fil . l!lctbct -l!Jctg]Jo 1~CJ n11rl1Vl'U~ ncil.l L U1Vl1J1 e.J'Vltl"J CJ~1'U.f11fl-r~ ' ~ 

~L.U1~11Jf11~tl1~LlJ'U ITA bL'U1'Vl1~f111tl1~LlJ'U ITA bb~~Lfl~B~ijBm~tJ1~LlJ'U ITA 1~LtJ'U1tlm1J~i.'111Jn~1'U 
tJ.tJ ."1!. rl1Vl'U~ ~~d 'U 1CJ n-r~l.J'Ul'l ~1~1JB'UV!1J1 CJ 1 ~V!tl"J CJ\11'UV!1 Lb 'U1'Vl1~tJ ~\l~elel'U n1~'U1'U n11'Vl\l ~1'1 ... ' ' 
~~1'U1J11lm~'U1'Um~ "611JCJB1J , ~~er-r'ULL~~m ~ 

~ ~ 

cr. 1.'111!n~1'U .. . 



- l!J -

"il8.:l'VIti'W-:11'U.fl1i"l~~ (ITA) U.:l'Uth~1J10.1 VU!. l!l<tbb -h ~'U~'VI1"H1.:!&'1~"il~~8-:ILLMl.:!L"ill'lli!1'U.:!G1"il~\Jl 
~ ~ ~ ~ . 

u."~fi1~'U11"il~ulj'IJ~'VI1J1~ LL" ~tJ ~'VI1~'VIti1 e.~.:~1'U 8~1.:~~mrl'l ~~"il~l'l 1 u~.:~ 1&'1 L tl'U 1 u 1'111J'VI~ n5~~1J1i1tJ1" 
LL" ~'VIti1 ~ .:11'\.J"il~~ 8.:!LLG'1 ~ .:l'U 1~tJ 1cd 1 ~'U ~'VI1~ L~1'VI1J1~ LL" ~tl i"l ~ 1 n ~'VJ ni"l'U "il ~~ 8.:1 hlii m~~'U"!l 8.:!"1ll fk! 

(No Gift Policy) ~.:~ Ltl'U'U 1~tJ 1 ~~~1 LU'U m~ 1~ ~~'U~'VI1~&'1.:1&'1~i"l'UU '1 'l'IJ'U 1~ ~1 ~ L tl'U hJ m1.1 LL 'U1Vl1.:1 
\J \1 • Iii 

~~1'\Jn-:~1'\.J tJ .tJ.vt. n1'VI'U~ 
b. ~1'\Jn.:11'U tJ .U .VI. LL~.:ILL 'U1Vl1.:!n1~-rr'U Li"l~8'ULLe.J'U m~tJlj~tJtJ~~LVlP1~1'U n1~U8-:!tl'U 

LL"~U~1'UU~11Jn1~'VJ'l~l'lLL"~tJ~~'V'l'l~iJ"!J8'U L~8.:! m~tJ~~n1Pl'U1~tJ1~ No Gift Policy '11nm~ulj'IJ~'VI1J1~ 
~1mL'U1Vl1.:1 m U . 'VI~8'1J'U1~ m ~'U 1~LLn (j)) U~~n1PlL'll'l'U1~1Jru'U1~tJ1~ No Gift Policy "!J8.:18.:1~m 
'VI~8'VIti1~.:!1'U l!J) tJ"n~l'l,hun G1~1.:!l~'U5~~1J8.:!~m LL"~ m) U~~W'Ue.J" m~n1tl'U~~\Jl11J LL"~n1~~1~.:11'Ue.J" • 
1'111JVI'!!.:~~8~1'\Jn-:~1'U tJ.tJ.vt. ~1'U~G1~ ~ uu oo@)o/1 irlc:i ".:!l'U~ l!J(j) 1.lm1i"l1J l!l<tb<t • 

irl. ~1'!!m1'UU~~m~Vl~1.:1&'1151~ru~"!l 1~~~'U~ulj~m~~8~1'Un1~'VJ'l~l'l m~Vl~1.:JG'1151~ru~"!l 

n1'VI'U~l'UU~~mP1Llill'l'U1~1Jrum~~8~1'Un1~Vllil~l'l"!l8.:1m~Vl~1-:!G1151~ru&'1"1J tJ~~'hu.:~tJtJ~~1.11ru 'V'l .Pl. l!l<tbb • • 
~&'18~i"l~8-:~ntJm~tJ~~LiJ'U!"lru5~~1JLL"~i"l111J 1 u~.:~1&'1"1l8.:l'VIti1~.:~1'U.fl1i"l~~ (ITA) 1~~~~ 11"1~-:~m~~ru~.:~~ . ~ 

1'U~8~1'UI"l84~ui'UG11n" (u~~LvtP11 vt~) .n1~1~ LL 'U1fi~ "m~vt~1.:1&'1151~ru&'1"1l 1&'1&'1~m~ ~11.1~1'\.Jvt'l~l'l • • 
(MOPH Together Against Corruption) " u~~lil'1U.:I'UU~~1J1UJ 'V'l.Pl . l!lctbb 1'Ul'U~ b'JI 5'U11i"l1J l!lctbct 

ru 1mi'U (j) 811"11~ m ~n~1'!!n-:~1'UU~~m~Vl~1.:1&'1151~ru&'1"1J ii11'lflU~~G'1.:~~L~8m~~'U~I'l~1i'ln1~tJi"l"1m , . . , . 
'VIti1 ~.:11'U"!J8.:!~~1 'U n1tl'U ~~1J'UI'l~11m~m~Vl~1.:1G1151~0.1&'1"1J 8.:1~ n1~1J'VI1'11'U LL"~~~1G11'VIn'l 1 'U~.:Itl~ 

6.1 011.1 , 61 

n~~Vl~1.:1&'1151~ru &'1"1lvtn'VIti1 ~.:~1'\.J L tl'U Ll"l ~8th~u 8-:~n'U m~vt'l~l'l"ll 8-:~m~vt~1.:~&'1151~ru&'1"1l~ L i1.1 LL ~.:~ .. . . , 
LL"~ ~.:I ~'U 1'1"8~'1'\.J LLG'1~.:188nil.:~l"l1 11Jl.i.:J~'U"!lm m~Vl~1.:!&'1151~UJG'1"1J 1 'U n1~L tJ'U'VIti1 ~.:11'\.J~ L ~1'VI1J1~Vl ni"l'U • • • 
1'U'V!ti1muL'll'l'U1~ru~'l~'W~m8~fk!VI~el"!Jrnfh'!!"VJnW~'l1nmwlj'IJ~'Vi1J~ ~rJ.:~E!.:~Ltl'Umw~~'111~1J~'U6 
.fl1'V'l ~ n~cl~ ~"!l 8.:1 m~Vl ~1 .:1&'1151~0JG1"1J 1 'U m~tJ ~'VI1~ .:11'\.J ~ L tJ 'U 1 tJ 1'111J'VI~ n5~~1J 1i1 tJ1""1l8.:1 ~'U~'V11~&'1.:~&'1 ~ 

, \J \1 • 

~1'Um~u~~mP1L'l\Jl'U1~1Jrum~~8~1'Um~VJ'l~\Jl LL"~u~~mP1L"il\Jl'U1~1Jru'U1~tJ1~w~'U"!J8-:~"IJ1fk!LL"~"!J8.:~n1'!!" 

VJn'11U~lil1nm~ulj'IJ~'V11J 1~ (No Gift Policy) ?i.:~e-~"~8m~u~~w'UI"l ru5~~1JLL"~i"l111J 1 u~-:~1&'11'Um~~hbu'U.:~1'U 
"!lm'VIti1~.:11'U.fl1i"l~~ (ITA) 1'UU.:J'UU~~1.11ru 'V'l .Pl . l!l<tbb LL"~~'11iim~~tJ~m~Vl'l~l'l"!l8.:1U~~LVlP11vt~ 

~ " . 
... "" 'ti8'W"il1'HU1 

~1'\Jn-:~1'UU~~m~Vl~1.:!&'1151~ru&'1"1J "!lm~~'U111~~1LU'Un1~~~vi1u~~n1P1Llill'l'U1~1Jru • 
~1'U1'U l!l u~~mPl u~~n8tJ~1~ 

@) . U~~ n1Pl L'll'l'U1~1J ru n1~~8 ~ 1'\.J n1~Vl '1 ~\Jl"!J 8-:lm~Vl~1.:1&'1151~UJ &'1"1J .fl1~1~ LL 'U'Jfl ~ • • 
"m~Vl~1.:1G1151~ru~"ll1&'1&'1~m~ ~11.1~1'\.J'Vj'l~l'l (MOPH Together Against Corruption)" u~~~1U.:!'UU~~1J1UJ 

'V'l .Pl . l!l<tbb 

l!J . u~~ n1Pl b'l\Jl'U1~1J W'U 1~'U1 ~ 1l.i~'U"!J8.:1"1Jl fk! Lb"~"!J8.:1 n1'!!"'VJ n'1!U~'l1n m~ulj'IJ~'VI,J 1~ 
(No Gift Policy) U1~~1U.:!'UU1~1.11ru 'V'l .Pl. l!lctbb 

.. 1" L'V'l8 VI ... 



- bfl -

Lvit~1 ~~~1J'U(;l~';hm';im~'Vl';i'l-:1&1151'H'J &1'll 1~ m 'Un1';itl ';i~n11"1 L~(;l ~1'U-:!&1~ ~(;11 'U fl1';i\J~'V!1';i-:11'U~ L U'U 1 tJ ... ' ' 
(;111J'V!~ fl5';i';i1!1.fitJ 1~ · (;1 ~ t1 ~~'U LLG1 ~.:~e:~ t1 n5-:~fl'l 11!11-:J~'U'll e:~.:~m~'Vl';i'l-:1 &1151';iUJ &1'll 1 'U n1';iL U'U'VI'lh v-:~1'U 

' ' 
~ L ~ 1'V!U 1~'VJ fl fl'U 1 'U 'VI'\h f.) .:11'Uil L ~ (;l'U 1 ';jl.J ru~ ~ ~ 111 ~\J'lltl.:!'lli' ~'V!~tl 'lJ tl-:1 flTU ~'VJ fl'lJi1 ~ ~ 1 fl m ';it] ij'\J~ 'V!U 1~ 
1 'Un~m';i1J';jUJ';j.:Jfl1'UIPit~~1'Ufle:Ji~tl-a''UG11fl~ (tl';i~ L'Vll"'1 'VlV) .n1v 1~ LL'U'l~~ " m~'Vl';i'l.:JG1151';iUJG1'll 1&1&1~tl1~ 

' 
~11J~1'UVJ~~(;l (MOPH Together Against Corruption)" t]';i~,)1U.:!\Jtl';i~1J1UJ 'V'l .l"' . l!Jctbb 1'U1'U~ ~ 
B'U'l1fl1l l!lctbct ru 1cwff'U @ tl1fl1';i bfl ~mhun-:~1'Utl~~m~'Vl';i'l.:JG1151';iUJG1'll LL~~G1e:J~fl~t~.:~ntJ'U 1vtJ1~ . ' 

A I <Q. oQ .Q . Q.l .Q Q.l Ql I 

fl1';i\J';i'V!1';i';i1'lJfl1';iLL~'U~'U'llti.:I'U1f.Jt1'4'Vl'U 'lJ1~1';iQ~ ';itl.:!'U1f.Jfl';i~1J'U(;l';iLL~~';i~1J'U(;l';i'l1fl1';ifl';i~'Vl';i'l-:!&1151';iC'J~'ll 

1'Usrrtl ct n1';iL~1JtJ';j~~'Vlfiil1'V'ln1';i\J~'V!1';i~~n1';i .rre:~ (ct.@) ';i~\J "1~'Vlfl'VI'Il1V-:11'Ug~'V!~fli)';j';i1J1.fi\J1~ ' . 
LL~~fl'l11J 1 tl~-:~1&11 'Un1';itlij'\J~.:J1'U ... " (;l~e:J~~'UL U'U 1 tl~11JLflUJ'fl fl1';jtJ';j~ Lii'U!"lUJ5';i';i1J LL~~fld11J 1 tl~-:~1&1 

1 'Ufl1';i~1 L u'U-:~1'U'lle:J.:~vr'll'lv-:~1'Uil1fl~~ (ITA) LL~~ u~'Um';itJli~tJtJ';j~ L 'Vll"' ~1'U m';i\1e:~.:~n'ULL~ttl';i1\Jtl';i11J 

fl1';i'V1~~(;1 LL~~t]';i~'V'ln~ii'lJe:J\J ( OtJ\JtJ~\JtJ';i-:1) ';i1f.J~~ L~ f.J~~11J Ltlfl&11';i~ LL 'U\J.Q' 
' "I ' 

II 

'!JtiLi'I'Utl 

~.:!L~f.l'U1l1Lvit~1 tl';i~W~1';iCU1 vr1m~'U"Ilt1\J'lle:J1m tJ';j~~1Li1'Ufl1';i~.:~d ~'it~ 1tl~1V ~flLU'U'V'l';i~l"lru 
@. ~.:I'U11J 1 'Utl';i~fl11"1L~~'U1';i1JtUfl1';i\Pl tl~ 1'Ufl1';i'Vl~~~'lleJ.:Jfl';i~'Vl';i'l-:1&1151';iUJG1'lJ il1f.l 1~ LL'U'l~~ 

' ' 
"m~'Vl';i'l-:1&1151';ie'J~'ll1&1&1~tl1~ ~11J~1'U'VJ~~~ (MOPH Together Against Corruption)" tl';i~~1U.:!\Jtl';i~1J1ru 

'V'l.l"'. l!Jctbb 

l!J. ~.:!'U11l1'Utl';i~fl11"1L~(;l'U1';i1lru'U1VtJ1VW~\J'lleJ.:J'll1~L~~'llmfhu~VJfl"lli1~~1flfl1';jtlijtm'V!ti1~ 
(No Gift Policy) tl';i~~1U.:!\Jtl';i~1J1UJ 'V'l.l"'. l!Jctt>b 

.. mJ'u '2J1.i15. 

L~fl1tl'i~Vt~1~W1ft~U1~ {o,, ~I.S;'i'®~ • 

(\l,.,~~;;:q1»1U) 
. u Cll. 

m,,~n1~~!2J'I.I~~11n1~n~zYI11~a151~ru~ 

m m ~1 w 

('U1VUJ';i.:Jfl &11tl'Nf'l) 

';iE!~tJ~~fl';i~'YJ';i'NG'I1ti1';iC'J~'ll 
fLI II I ._ II U 

'V!'l'V!'\J1fl~l.lil1';ifl'l~1'U'Yi~'\J1fl1';i61151';it)J~'tl 

tJij~';i1'l1n1';iLL'Vl'\J tJ~~m~'YI';i'NG11ti1'it1J~'ll 

~.~ - . ... 
('U1ua14i1'1.1 't11ty1~0fl) 

f~1J\J~~·hm"In~::'VI-a'Hfl151'iru')'lr 

\il Ql w.v. ~blf 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เร่ือง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หมวด  ๑๖  การปฏิรูปประเทศ  กําหนดให้ดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ  และให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ  ให้เกิดผลตามที่กําหนด  โดยให้เป็นไป
ตามที่ กําหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
วิธีการจัดทําแผน  การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ขั้นตอนในการดําเนิน 
การปฏิรูปประเทศ  การวัดผลการดําเนินการ  และระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  และต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มีผลใช้บังคับ
เม่ือวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นมา  โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ  เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน  เพื่อกําหนดกลไก  วิธีการ  
และข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ  จํานวน  ๑๑  คณะ  อันประกอบด้วย  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านสาธารณสุข   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน   เทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน  และคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อรับผิดชอบใน 
การดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด  
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวาง
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด้วยแล้ว   

บัดนี้  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
เป็นที่เรียบร้อย  และได้เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้มีการประชุมเม่ือวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๑  รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

(เล่มที่  ๖) 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรา  ๖  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติแผน 
และขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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กรอบประเด็นการปฏริูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ให้มีการส่ง เสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้ง
ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน
เป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
และช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าความผิดโดย
รัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ช้ีเบาะแส
ด้วย 

 

ให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหาร
จัดการของหน่ วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 
โดย เฉพาะการป ฏิบั ติ หน้ าที่ ด้ วยความซื่ อตร ง 
(Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต 
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดี
อย่างแท้จริง 

 

ให้ มี ก าร เปิ ด เ ผยข้อมู ล ข่าวสารภาครั ฐ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้  
และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนใน
การต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ 

 

ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงาน
ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 

 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน ช้ีมูล ฟูองศาล พิพากษา) ทั้งแพ่ง
และอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรมเสมอภาค
โดยเฉพาะมีการจัดท าและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริตตลอดจน 
เร่งรัดการติดตามน าทรัพย์สินที่ เกิดจากการกระท าผิดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีที่ยังไม่มี
กฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 

ให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทย 
ปลอดทุจริต 

 

ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง ด้านการป้องปราม ด้านการบริหารจัดการ ด้านการปราบปราม 

กลยุทธ์ ๑ เร่งสร้างการรับรู้และจิตส านึก
ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม 

กลยุทธ์ ๒ ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับ
การรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใน ๒ ปี 

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัว
กันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วม 
ในการต่อต้านทุจริต ด้วยการชี้เบาะแส
เมื่อพบเห็นการกระท าความผิด 

กลยุทธ์ ๔ การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกง
และไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการ
ทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน  
และผู้ปกครอง 

กลยุทธ์ ๕ เสริมสร้างบทบาทการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 

กลยุทธ์ ๑ ให้ส่วนราชการมีการบริหารงาน
บุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี 
คนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” 

กลยุทธ์ ๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา  
มีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และเป็นตัวอย่างในการ
บริหารงานด้วยความซื่อตรงและรับผิดชอบ  
กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความทางอาญา 

กลยุทธ์ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมือ
อาชีพในการเฝูาระวังการทุจริตในหน่วยงาน 

กลยุทธ์ ๔ ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อ านาจรัฐที่ได้รับ
มอบ 

กลยุทธ์ ๕ ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการ
ประชาชนตามหน้าที่ที่ได้รับโดยไม่ค านึงถึง
อามิสสินจ้าง 

กลยุทธ์ ๖ ให้มีการแสดงฐานะทางการเงิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐที่เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ 

กลยุทธ์ ๗ ให้เจ้าพนักงานของรัฐอื่น (ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
อิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อตรง (Integrity) เกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ ๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ี
ต้องด าเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด 
กลยุทธ์ ๒ เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติ
บุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ านาจ
ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ ๓ ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจาก
การกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐท่ี
ทุจริตต่อหน้าท่ี การใช้อ านาจโดยมิชอบ  
และการร่ ารวยผิดปกติท่ีชัดเจน เพื่อความ
รวดเร็วในการไต่สวนและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  
(อนุวัติการตาม UNCAC 2003) 
กลยุทธ์ ๔ ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐ 
ในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝูาระวังจาก
ทุกภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของ
ภาคประชาชนด้วย 
กลยุทธ์ ๕ กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ 
หรือมีสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริต
ประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีโดยแจ้งให้ผู้มี
อ านาจในการแต่งต้ังหรือถอดถอนใช้อ านาจทาง
ปกครอง (ย้าย/พักราชการ/พ้นจากราชการ) 
ทันที 
กลยุทธ์ที่ ๖ การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผล
ทางปฏิบัติ 
 

กลยุทธ์ ๑ ปรับปรุงกลไกที่เหมาะสมในการ
ประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ ๒ ปรับปรุงกลไกการประสานการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น  
๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับ 
ส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

กลยุทธ์ ๓ จัดต้ังสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (Anti-
Corruption Capacity Building Institute)  

กลยุทธ์ ๔  การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา 

 

กลยุทธ์ ๑ ผลักดันให้มีกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 
๒ ปี ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตาม
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, 253) 

กลยุทธ์ ๒ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
เอกชนมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี
และมีส่วนร่วมในแนวร่วมปฏิบัติ
ภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC) 

กลยุทธ์ ๓ ให้ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิผล 

กลยุทธ์ ๔ ท าให้การให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ
ไม่พึงกระท า 

กลยุทธ์ ๕ ให้มีมาตรการที่เป็นไปได้
ในการสืบหาและก ากับดูแลการ
เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของตนซึ่ง
เงินสดและตราสารเปลี่ยนมือได้ 

 

กลยุทธ์ ๑ ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ 
ให้มีข้ันตอนเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
กลยุทธ์ ๒ จัดท าและบูรณาการโครงข่าย
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของทุกหน่วยงาน 
กลยุทธ์ ๓ เร่งรัดติดตามน าทรัพย์สินที่เกิดจาก
การกระท าผิดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน    
กลยุทธ์ ๔ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการเฝูาระวัง และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการ
กระท าทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมทั้งการฟูองร้อง
หน่วยงานของรัฐที่ไม่ท าตามอ านาจหน้าที่ 
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
กลยุทธ์ ๕ ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม 

 



๔๒ 
 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ : ด้านการป้องปราม (๑) 
 ระยะเวลา/ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 
วงเงิน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564 2565 
ล้านบาท 

แหล่ง
เงิน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๒.๕ จัดท ากฎหมายส่งเสริม
กิจกรรมการต่อตา้นการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหนว่ยงาน
ของรัฐ โดยให้หนว่ยงานของรัฐ
จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

                    - ส านักงาน 
ป.ป.ท. 
- ทุกหนว่ยงาน 

๒๐ งบปกติ ให้หน่วยงานของรัฐจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ได้แก่  
(๑) การประเมินความเส่ียงต่อการคอร์รปัชัน  
(๒) การจัดระบบส ารวจและเฝูาระวังปูองกัน
คอร์รัปชัน  
(๓) ระบบการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่สอ่ว่า
จะเกิดคอร์รัปชันในหน่วยงาน (Hazard 
Report) 
(๔) การประชุมปูองกันการคอร์รัปชัน
ประจ าเดือน ซ่ึงหัวหน้าหนว่ยงานต้องเป็น
ประธานในการประชุม 
(๕) การแสวงหาขอ้เท็จจริงเมื่อมีพฤติกรรม
ส่อว่าจะเกิดคอร์รัปชัน  
(๖) ระบบการแจ้งเตือนเพื่อปูองกันมิใหเ้กิด
การคอร์รัปชันในหน่วยงาน 

มีกฎหมายเกิดขึ้น 

๒.๖ ให้มีการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
– ITA) ตามระเบียบที ่ป.ป.ช. 
ก าหนดเป็นประจ าทุกป ีหาก
ไม่ผ่านการประเมินในเกณฑ์ 
๘๐% หวัหนา้ส่วนราชการ 
อาจได้รับการพจิารณายา้ย
ออกจากต าแหน่ง 
 
 

                    - ส านักงาน 
ป.ป.ช. 
- คณะรัฐมนตรี 
- องค์กรกลาง
บริหารงาน
บุคคลของส่วน
ราชการ 

๒๐ งบปกติ เพื่อเร่งรัด ก ากับ ติดตามใหห้น่วยงานให้
ความส าคัญกับการประเมิน ITA  

มีระบบเกิดขึ้น 



ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง) 

 
 

โดยที่ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ  เมื่อวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๑  นั้น  เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ก าหนดให้การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ   
ต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ   และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ซึ่งต่อมายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่   ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑   
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  ส่งผลให้ต้องมี 
การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ   
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ  ด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอน 
ของกฎหมายแล้วเสร็จ  และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป   

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในฐานะส านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ได้ด าเนินการเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)   
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ   และแผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้วยแล้ว 

บัดนี้  คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)  
ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ  และรัฐสภารับทราบแผนการปฏิรูปประเทศ  
(ฉบับปรับปรุง)  เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  จึงให้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  (ฉบับปรับปรุง)   
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  23  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรฐัมนตร ี

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ 

ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

(ฉบับปรบัปรุง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒๗๑



 
 

 
 

สารบัญสาระส าคัญแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

ส่วนที่ ๑ บทน า ๑๑-๑ 

๑.๑ ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๑๑-๑ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑๑-๑ 

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑๑-๒ 

๑.๒ ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ๑๑-๓ 

ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ๑๑-๔ 

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน 
การทุจริต  

๑๑-๔ 

๒.๒ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 

๑๑-๘ 

๒.๓ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการด าเนนิคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๑๑-๑๐ 

๒.๔ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  ๑๑-๑๒ 

๒.๕ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 

๑๑-๑๕ 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ๑๑-๑๘ 

๒๗๒



 

๑๑-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยมานาน และมีลักษณะซับซ้อนและ

เชื่อมโยงกันอย่างรุนแรง รวมทั้งการทุจริตได้มีการปรับรูปแบบจากเดิมที่เป็นการทุจริตทางตรงเป็นการทุจริต
เชิงนโยบายที่มีการแก้กฎหมาย ระเบียบหรือนโยบายให้เป็นประโยชน์กับตนเองและพวกพ้องมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับกลไกภาครัฐไม่สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ระงับยับยั้งปัญหาในระดับปฏิบัติได้เท่าท่ีควร ท าให้การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาขาดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ตลอดจนมีพฤติกรรมการอุปถัมภ์ระหว่างกัน ส่งผลให้การปราบปรามการทุจริตไม่สัมฤทธิ์ผล  
ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอด แต่ปัญหา
ดังกล่าวกลับมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวให้บรรเทาลง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการวางกลไกป้องกัน 
ตรวจสอบ และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขาด และต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้
แก่ประชาชนถึงภัยที่เกิดจากการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพและกลไกในการส่งเสริม 
การรวมตัวและมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือสอดส่องและป้องกันการทุจริต ซึ่งจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงมี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น  
เพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง และในการจัดท าแผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุงในเดือน 
กันยายน ๒๕๖๓ ฉบับนี้ ได้ให้ความส าคัญกับกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การต่อต้านการทุจริต (๒) การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ (๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (๔) การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
และ (๕) การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่  

๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง)  
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑.๑) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ มีความ
เด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จัดการกับผู้กระท าความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่าง
ตรงไปตรงมา เป็นธรรม และตรวจสอบได้  

๒๗๓



 

๑๑-๒ 
 

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ  

๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๑) ๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  

๑.๒) ๒๑๐๑๐๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

๑.๓) ๒๑๐๒๐๑ การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 

หมายเหตุ : แผนการปฏิรูปประเทศฉบับแรกได้ป ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา ภายใต้ประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๑ ด้าน เมื่อวันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๑ ซึ่งมีแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป็น ๑ ใน ๑๑ ด้าน โดยมีประเด็นการปฏิรูปประเทศฯ รวม ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง  

๒) ด้านการป้องปราม (๑) 

๓) ด้านการป้องปราม (๒) 

๔) ด้านการปราบปราม (๑) 

๕) ด้านการปราบปราม (๒) 

๖) ด้านการบริหารจัดการ  

ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับแรกนี้
มีจุดมุ่งหมายที่สอดคล้องกับการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นและมีคะแนน
สูงขึ้น ประชาชนมีวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง การด าเนินคดีทุจริตมีความ
รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสอดคล้องตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ต่อมาได้มีการด าเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามที่ปรากฏสาระส าคัญในเอกสารฉบับนี้ 

๒๗๔



 

๑๑-3 
 

๑.๒  ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑) ประ เทศ ไทยมี ก า รทุ จ ริ ต แล ะ
ประพฤติมิชอบลดลง 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ดี ขึ้ น  ( Corruption 
Perceptions Index: CPI) 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
อยู่ที่ ๔๐ คะแนน 

คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  
อยู่ที่ ๔๕ คะแนน 

๒) หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่าน 
การประเมิน ITA  

ร้อยละ ๖๕ 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๘๐ 

(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

 
  

๒๗๕



ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลาการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศที่ยังคงเหลืออยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ ที่ก าหนดว่าการปฏิรูป
ประเทศจะบรรลุผลในระยะเวลา ๕ ป ีโดยมี ๕ กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ ดังนี้ 

๒.๑  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต  

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 มีกิจกรรมที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ด้วยตนเองและกิจกรรมที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชนเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการต้านภัยทุจริตนี้
สามารถด าเนินการผ่านภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภาคประชาชน เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน
เครือข่ายภาคีประชาชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะที่อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ และมีประสบการณ์ใน
การพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ตลอดจนมีการรวมกลุ่มและด าเนินกิจกรรมในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่
ของตัวเองผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรชุมชน โครงการพัฒนา
หมู่บ้านช่อสะอาด โครงการหมู่บ้านศีลห้า โครงการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. 
เฝ้าระวังการทุจริต (PACC Connect) และโครงการหมาเฝ้าบ้าน ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนี้จะมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
มากขึ้น หากมีการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นระบบ (People Engagement) โดยก าหนดบทบาทของรัฐให้
เป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวก มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ิมขึ้น ตลอดจนให้ความส าคัญกับ 
การส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้มีบทบาทและเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรม 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคู่ไปกับพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดังนั้นการส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน สภาองค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน 
ทั้งจากมูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ รัฐและเอกชน มีการบูรณาการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ในแต่ละจังหวัดแต่ละท้องที่ และร่วมกันเป็นแกนกลางในการตรวจสอบ ป้องกัน ปัญหาจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาวบ้านในพ้ืนที่โดยตรงจึงเป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ 

๒.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย 

๑.๑) ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในท้องที่ของตน  
อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

๑.๒) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอย 
เบื้องพระยุคลบาท 

๒) ตัวช้ีวัด 

๒๗๖



 

๑๑-12 

๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  

จากการศึกษาผลการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index – CPI.)  
ขององค์การเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI.) ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่า
ประเทศไทยได้รับการประเมินต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานโลก (๔๓ คะแนน) ซึ่งค่าตัวชี้วัดนี้นับเป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งในการพิจารณาการลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ที่
ส่งผลให้ค่าดัชนี CPI ของไทยต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ รวมถึงรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระ ที่ยังมีพฤติกรรมแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้อ านาจรัฐโดยมิชอบ ด้วยการเรียกรับสินบน สินน้ าใจ มีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
และงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง มีการเลือกปฏิบัติในการใช้อ านาจรัฐ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน โดยปัญหาเหล่านี้มีพ้ืนฐานมาจากระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยที่ท าให้ได้ผู้บริหารที่ขาด
ความซื่อตรง (Integrity) รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการกระท า สะท้อนการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนมีพฤติกรรมประพฤติมิชอบและร่ ารวย
ผิดปกติซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน ท าให้รัฐและประชาชนต้องสูญเสียประโยชน์ไปอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือเป็น 
การยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของการประพฤติปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขการประพฤติมิชอบที่มักมีการใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวก
พ้อง ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษามาตรฐานวินัยข้าราชการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งต้องสนับสนุนให้มีความรับผิดชอบหากเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการรับรู้และแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในสายตาของนักลงทุนและนักธุรกิจ 
ชาวต่างประเทศดีขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสนใจและตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากมีต้นทุนและ
ความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืน และสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
รวมถึงเป็นการป้องกันและแก้ไขการสูญเสียผลประโยชน์ของชาติและประชาชน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดกิจกรรมการปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย 
๑.๑) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
๑.๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับ

ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๑.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้า 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลใน 
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 

๑.๔) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติ
มิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และ
อาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้ อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 
(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๒) ตัวช้ีวัด 
๒.๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ภายในต้นปี ๒๕๖๔ 

๒๘๔



 

๑๑-13 

๒.๒) มีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมประกอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และยกระดับเป็น
กฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ภายในปี ๒๕๖๕ 

๒.๓) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อ านาจรัฐ
ต่อประชาชนต้องด าเนินการภายในปี ๒๕๖๔ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เหลือภายในปี ๒๕๖๕  

๒.๔)  หัวหน้าส่วนราชการของรัฐต้องปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้ ภายในปี ๒๕๖๔  

๒.๔.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม  
๒ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน  
ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๕ จ านวน ๒๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น  

๔๐๐ ล้านบาท จากงบประมาณแผนงานบูรณาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และงบประมาณปกติของ
หน่วยงาน 

๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักในการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

๑) ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ เดือน (ธ.ค. ๖๓ - ม.ค ๖๔) 

๒) ขั้นตอนที่  ๒  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด าเนินการจัดท า 
ร่างกฎหมายว่าด้วยการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดการก าหนดวิธีการประเมิน 
“สัตบุรุษ” และให้บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นล าดับแรก ภายในปี ๒๕๖๔ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๒ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๕) 

๓)  ขั้นตอนที่  ๓  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมต่อรัฐบาล โดยขั้นต้นให้จัดท าเป็นมาตรฐานจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในปี ๒๕๖๔ และเสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายยกระดับเป็น พ.ร.บ.ภายในปี ๒๕๖๕ 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๔) ขั้นตอนที่ ๔ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดท า
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๒๘๕



 

๑๑-14 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๑๓๐ และบังคับใช้ภายในปี ๒๕๖๔  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 

๕)  ขั้นตอนที่  ๕  หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยรับผิดชอบจัดท าและบริหารแผน 
ความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด โดยมุ่งเน้น  
การประพฤติมิชอบและพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติ และมีการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญา  
ต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability)  
ในระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ โดยด าเนินการร่วมกับส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

ระยะเวลาด าเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘๖
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โฆษกรัฐบาล เผย ครม. รับทราบผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ 2564
พบคะแนนเฉล่ียภาพรวมของประเทศ 81.25 คะแนน สูงขึ้นกวาปที่ผานมา
13.35 คะแนน จากหนวยงานภาครัฐ 8,300 แหงท่ัวประเทศ
โฆษกรัฐบาล เผย ครม. รับทราบผลการประเมิน ITA ในปงบประมาณ 2564 พบคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมของประเทศ 81.25 คะแนน สูงขึ้นกวาปที่ผานมา 13.35 คะแนน จากหนวยงานภาค
รัฐ 8,300 แหงทั่วประเทศ

วันท่ี 4 มกราคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา คณะ
รัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวย
งานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยการประเมิน ITA เปนแนว
นโยบายสําคัญในการปองกันการทุตริตที่บังคับใชกับหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศ และเปนกลไก
ปองกันการทุจริตเชิงรุกไดอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งไดถูกกําหนดเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผน
งานระดับประเทศ โดยกําหนดคาเปาหมายใหหนวยงานภาครัฐในป 2565 มีผลการประเมินผาน
เกณฑ 85 คะแนนข้ึนไป หรือไมนอยกวารอยละ 80

 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหนวยงานภาครัฐ จํานวน 8,300 แหงท่ัวประเทศ เขารวมการประเมิน
ITA ผานระบบ ITAS ท่ีเว็บไซต http://itas.nacc.go.th ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ – 31 กรกฎาคม
2564 ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐทั้งฝายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และองคกรอิสระ ซึ่งมีประชาชน
และเจาหนาท่ีของรัฐเขามามีสวนรวมในการใหขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จํานวน 1,331,588 คน พบวามีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศเทากับ 81.25 คะแนน สูงขึ้นกวา
ปท่ีผานมา 13.35 คะแนน และมีจํานวนหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผานคาเปาหมาย
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 21 การตอตานการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ

้ ่ ่ ้
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4,146 หนวยงาน หรือรอยละ 49.95 สูงขึนกวาปทีผานมารอยละ 36.76 ซึงในปนีหนวยงานภาครัฐ
สวนใหญไดเขาสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสตามหลักเกณฑการประเมิน ITA ในระดับคอน
ขางสูง โดยอยูท่ีระดับ A ถึงรอยละ 26.22 โดยมีขอเสนอแนะเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาคุณธรรมความ
โปรงใสของภาครัฐสูมาตรฐาน ในระดับ A และ AA ในระดับนโยบาย โดยมุงเนนการรักษาแนวปฏิบัติ
ที่ดีไวและตอยอด ขยายผลการเปดเผยขอมูลของภาครัฐ รวม 5 ขอ ดังนี้
1. เรงสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตอยอดองคความรูและทักษะ การเปดเผยขอมูลภาครัฐ การ
ปองกันการทุจริต และการใหบริการสาธารณะ ทางเว็บไซตของหนวยงานใหมีคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐานการประเมินที่กําหนด
2. สงเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําในดานกระบวนการบริหารจัดการภายในหนวยงานแก อปท.
ทั้งน้ี ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ซึ่งระบุไวในกฎหมายจัดต้ัง อปท. แตละประเภท 
3. ขับเคลื่อนการแกไขราง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ (ฉ. ..)   พ.ศ. .... ใหสอดคลองกับหลัก
การท่ีกําหนดไวใน รธน. เพื่อยกระดับการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนวยงานภาครัฐใหเปนหนาที่หลักที่ตองปฏิบัติ
4. ใหหนวยงานท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐดําเนินการกํากับติดตามการ
ประเมิน ITA และผลักดันใหหนวยงานภายใตกํากับดูแลดําเนินการใหเปนไปตามแนวทางการประเมิน
ITA
5. ใหความรวมมือและเขารวมการประเมิน ITA ในปงบฯ 2565 - 2570 โดยการกําหนดกลุมเปาหมาย
หนวยงานภาครัฐที่เขารวมการประเมิน ITA แนวทางการประเมิน ITA และเครื่องมือการประเมิน ITA
ใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด

ทั้งน้ี การประเมิน ITA สะทอนใหเห็นวาประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีการตื่นตัวตอประเด็นการตอ
ตานการทุจริตมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีความกลาที่จะแสดงความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานและการให
บริการภาครัฐเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใสมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและเจตนารมณรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบัน

โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยังเผยวา นายกรัฐมนตรียังมอบหมายใหหนวยงานหาแนวทางปดจุด
ออนกระบวนการทุจริตท่ีผานมามีกระบวนการ “สมยอม” ท้ังผูรับและผูให โดยปลัดกระทรวง ซึ่งเปน
ผูบริหารสูงสุดตองรวมรับผิดชอบ รวมทั้งสมาคมภาคเอกชน ทั้งสภาหอการคาแหงประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตองรวมมือกัน สงเสริมการใหขอมูลที่โปรงใสดวย  นายกรัฐมนตรียังยํ้า
วา  การปราบปรามการทุจริต สรางโปรงใส เปนเปาหมายสําคัญของรัฐบาล ดวยการบังคับใชกฎหมาย
อยางจริงจังนายกรัฐมนตรีกลาวถึงคดีทุจริตที่เพิ่มขึ้น ไมใชเพราะมีการทําผิดมากขึ้น แตเปนผลจาก
ความเอาจริงเอาจังของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการบังคับใชกฎหมาย   ทําใหที่ผานมาตั้งแตป
2557 - ปจจุบัน มีคดีทุจริตทั้งนักการเมือง ส.ส. ขาราชการ เขาสูกระบวนการยุติธรรม ถูกตัดสินจําคุก
ที่สําคัญ คือ พยายามแกวัฒนธรรม “ตางตอบแทน” ในสังคมไทยใหได เพราะนายกรัฐมนตรียืนยัน ไม
วาคนรวยคนจน หากทําผิดตองติดคุก

---------------------------

   

อัลบ้ัมภาพ
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ขาวท่ีเก่ียวของ
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โฆษกรัฐบาลแจง ครม.ไมไดมีมติใหยกเลิกรักษาผูปวยโควิด-19 ใน รพ.เอกชน
(https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/50202)
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แนวทางการขับเคลื่อน 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



ค าน า 
 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน     
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยก าหนดกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ กิจกรรมที่ 4 
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อที่ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศ
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถน านโยบาย “No Gift Policy” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มีมาตรการ
ให้หน่วยงานภาครัฐน าไปยึดถือเป็นแนวทาง ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่” ให้หน่วยงานภาครัฐน าไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของแต่ละ
หน่วยงาน และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป  
 
 
 
 

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
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แนวทางการขับเคลื่อน  
แผนการปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรปูที่ส าคัญ (Big Rock) 
เร่ือง  “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัตหิน้าที่” 

 

 

๑.ความเป็นมา 
   การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยมาอย่างช้านาน สาเหตุและปัจจัยหนึ่ง      
ที่ท าให้เกิดการทุจริตในระบบราชการอย่างเห็นได้ชัดนั่นคือ ระบบอุปถัมภ์และพฤติกรรมการอุปถัมภ์ระหว่างกัน 
น ามาซึ่งการให้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือเป็นสิ่งตอบแทน ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจหรือ       
การตัดสินใจในการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม      
ซึ่งการกระท านั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป     
โดยไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อันอาจน าไปสู่การเรียกรับ หรือยอมที่จะรับประโยชน์ในการกระท าทุจริตในภาครัฐได้ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมี
นโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมาโดยตลอดก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงมีความรุนแรงและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องร่วมกันหาแนวทางหรือมาตรการที่จะน าไปสู่การป้องกันการทุจริต
ให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม  
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายโดยรวมให้ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนี  
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 มีมาตรการควบคุม
ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงานป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบายยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  
เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต โดยในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน
อย่างมีนัยยะส าคัญ (Big Rock) เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลา     
การด าเนินการปฏิรูปประเทศที่ยังคงเหลือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดว่าการปฏิรูป
ประเทศคาดหวังว่าจะบรรลุผลใน 5 ปี ทั้งนี้ มีกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญในกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทย
ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนั้น 
หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ” 
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  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะ   
ฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก      
ในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท าแนวทางการขับเคลื่อน “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่”ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)       
และน าไปสู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานภาครัฐให้น าไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสม ตามบทบาทภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง    
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป  
  

๒.วัตถุประสงค์ 
      ๑) เพ่ือป้องกัน หรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐ 
  ๒) เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่   
  3) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ของระบบราชการ 
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  4) เพ่ือสนับสนุนและยกระดับการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   
 
 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐ1  หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า  
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐ   ผู้บริหารท้องถิ่น  รองผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่หรือ    
เจ้าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติและให้หมายความรวมถึง กรรมการ อนุกรรมการ  ลูกจ้างของส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจและบุคคลหรือคณะบุคคลธรรมดา  ซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจหรือได้รับ
มอบให้ใช้อ านาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอ่ืนของรัฐด้วย  
  หน่วยงานของรัฐ2 หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนกลาง 
หน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของอัยการ 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  
                                                           
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔. 
2 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 19 ธันวาคม 2564. 
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 ทุจริตต่อหน้าที่3 หมายถึง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือ
ผู้อ่ืนหรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม    
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
 การปฏิบัติหน้าที่4 หมายถึง เป็นการกระท าหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งที่ ได้รับ
การแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือให้รักษาราชการแทนในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งทั้งเป็น   
การทั่วไปและเป็นการเฉพาะในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ หรือเป็นการกระท าไปตาม
อ านาจหน้าที่ทีก่ฎหมายระบุไว้ให้มีอ านาจหน้าที่ หรืออ านาจหน้าที่ทางปกครอง 
 การประกาศตน5 หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพ่ือให้บุคคล หรือ
หน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญ 
และของก านัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
เช่น การส่งหนังสือเวียน การจัดท า Infographic จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และต้องมีการเผยแพร่ประกาศฯ 
ใน Website หลักของหน่วยงาน               
 ของขวัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่6 หมายถึง  เงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่า
และให้รวมถึงทิป โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ ผลประโยชน์จากราชการในกรณีปกติ 
และมีผลต่อการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต หรือการอ่ืนใดในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์
ไปในทางทุจริตต่อผู้ให้ของขวัญทั้งในอดีต  หรือในขณะรับ หรือในอนาคต เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ
จากบริษัทเอกชน แล้วมีส่วนช่วยให้บริษัทเอกชนนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างของหน่วยงานตนเอง หรือ
กรณีเข้าไปเป็นที่ปรึกษาและรับค่าตอบแทนของบริษัทเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่  ส่งผลกระทบต่อความมีอิสระในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น             
ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริต เป็นต้น  
  ทิป (Tip) 7 หมายถึง เงินที่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ได้มอบให้หน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ิมเติม เพ่ือตอบแทนการให้บริการจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกตินั้น ซึ่งมิใช่ค่าธรรมเนียมตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ว่าให้รับได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 

  1) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒8  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ในหมวดที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม 
     มาตรา ๕ (๔) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมี
จิตสาธารณะ (๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  

   2)ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔9   
   “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้แก่กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี และให้
หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือให้
เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้ส าหรับบุคคลทั่ว ไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือ   
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หรือท่องเที่ยว 
ค่าท่ีพักค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การช าระเงินให้
ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง   

  3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔10 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น
การเรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) หรือ 
กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้   
 ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร . หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี     
จะพิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
   (๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา
ประเทศ 
    (๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
   (๔) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 

                                                           
8 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา 5. 
9 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔. 
10 ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔. 
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  ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก 
กคร. หรือ กคร.จังหวัด แล้วแต่กรณี 
   (๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
    (๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือผู้ เสียหาย
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
   (๓) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
   (๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพ่ือให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจ านวนเงินหรือ
มูลค่าตามที่ กคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกัจจานุเบกษา 
   (๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร.ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
   (๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ
ตามระเบียบนี้แล้ว 

 4) มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๐11 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อย พึงงดการให้
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หากฝ่าฝืนมติ 
คณะรัฐมนตรีให้ถือว่ามีความผิดวินัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ 

 5) มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 256312 เห็นชอบในการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ โดยก าหนดให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปฯที่ส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ในเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่    
(No Gift Policy) 
 

5. ตัวอย่างการรับของขวัญและสิ่งตอบแทนในต่างประเทศ 

 การป้องกันการรับของขวัญหรือทรัพย์สินเป็นอีกหนึ่งหลักปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นกัน การรับของขวัญหรือทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยอาจกลายเป็นสินบน และน าพาให้เกิด    
การสร้างบุญคุณ ช่วยเหลือต้องมีการตอบแทนกันหรือมีความเกรงใจต่อกัน โดยเฉพาะในประเทศที่มีวัฒนธรรม
เรื่องตอบแทนบุญคุณในระดับสูง เนื้อหาในส่วนนี้จึงขอน าเสนอถึงการรับของขวัญและสิ่งตอบแทนในต่างประเทศ 

 5.1 ประเทศเกาหลีใต้13 
 เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกรับผลประโยชน์และการรับสิ่งของมีค่าทั้งหลาย 
หรือเรียกว่า “กฎหมายคิม ยองรัน”(Kim Young – ran Law) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น โดยมีบทบัญญัติในลักษณะเป็น    

                                                           
11 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๔๐. 
12 มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕63. 
13 สมใจ ทองกุล,มิติใหม่กฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสาธารณรัฐเกาหลี,ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. 
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ข้อห้ามและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรทางการศึกษา(ครู อาจารย์) 
รวมถึงบรรดาสื่อมวลชนทุกแขนง ห้ามกระท าการร้องขอหรือเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยมิชอบ 
โดยมีบทลงโทษที่ครอบคลุมการกระท าความผิดหลายฐาน ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรทางการศึกษา สื่อมวลชนไปจนกระทั่ง
บุคคลภายนอกที่มีการกระท าความผิดในลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 หน่วยงานที่ถูกบังคับใช้ ได้แก่ องค์กรส่วนกลาง องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการทั่วไป     
องค์กรสาธารณะ โรงเรียนแต่ละระดับ โรงเรียนเอกชน และสื่อมวลชน 

 การห้ามให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  1) กรณีให้หรือรับสิ่งของมีค่าจ านวนเกินกว่า 1 ล้านวอน (ประมาณ 3 หมื่นบาท) ต่อครั้ง หรือ
จ านวนเกินกว่า 3 ล้านวอน (ประมาณ 9 หมื่นบาท) ต่อปี 
  2) กรณีให้หรือรับเงินจ านวนไม่เกิน 1 ล้านวอน (ประมาณ 3 หมื่นบาท) ต่อครั้งอันเกี่ยวข้องกับ    
งานราชการ 
  3) กรณีคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่า 
  4) กรณีการรับค่าตอบแทนจากภารกิจภายนอกเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 

 การให้หรือรับสิ่งของมีค่ามีข้อยกเว้นให้สามารถกระท าได้มี 8 ประการ คือ 
  1) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลอบขวัญ ให้ก าลังใจ ให้รางวัลหรืออ่ืน ๆ แก่ข้าราชการข้ันผู้น้อย 
  2) มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อยตามรูปแบบ ระเบียบ
ปฏิบัติและพิธีการในชอบเขตที่กฎหมายก าหนด 
 3) อยู่ในขอบเขตของอ านาจที่สามารถกระท าได้อย่างถูกต้อง 
  4) เป็นการให้แก่ญาติพ่ีน้องของตนเอง 
    5) เป็นการให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งประสบเคราะห์กรรม ประสบภัยพิบัติ ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือตก
อยู่ในภาวะยากล าบากแสนสาหัส หรืออ่ืน ๆ ทั้งเป็นการให้ในระยะสั้นหรือระยะยาว หรือเป็นการให้อย่างต่อเนื่อง
ตามข้อก าหนดขององค์กร ตามระเบียบปฏิบัติ หรือตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

 6) เป็นการใช้ส าหรับการกิจในทางราชการตามปกติทั่วไปที่ยึดถือปฏิบัติแบบเดียวกัน เช่น ค่ายานพาหนะ 
ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร เป็นต้น 
  7) เป็นการแจกจ่ายแก่คนทั่วไปที่มิใช่เป็นการเฉพาะราย เช่น สิ่งของที่ระลึกหรือสิ่งของเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 
 8) รูปแบบอ่ืนตามระเบียบหรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้ หรือตามธรรมเนียมทางสังคมที่สามารถกระท าได้ 
  เมื่อรับทราบถึงข้อยกเว้นให้สามารถกระท าได้ส าหรับการให้หรือรับสิ่งของมีค่า ทั้ง 8 ประการ
ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาตาม ข้อ 2) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ในเรื่องของการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นแล้วนั้น พบว่า มีข้อก าหนดรายละเอียดอันจ าเป็นต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ดังนี้ 
 ค่าอาหาร ไม่เกิน 3 หมื่นวอน (ประมาณ 900 บาท) เช่น อาหาร ของว่าง (ชา กาแฟ หรือขนม)
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มประเภทอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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  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 
 ข้อก าหนดของกฎหมายดังกล่าวนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งตามจ านวน คือ 3/5/10 โดย 
  3 หมายถึง การจัดเลี้ยงอาหารต้องไม่เกินรายละ 3 หมื่นวอน 
 5 หมายถึง การให้หรือรับของขวัญหรือของมีค่าทั้งปวงต้องไม่เกินมูลค่า 5 หมื่นวอน 
  10 หมายถึง การจ่ายภาษีสังคม ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานศพ มอบให้ได้ไม่เกินรายละ 1 แสนวอน 
  นั่นหมายความว่า เจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 บทก าหนดโทษ 
  โทษปรับ 

    เจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่าจ านวนไม่เกิน 1 ล้านวอน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานราชการ
หรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษปรับไม่ต่ ากว่า 2 เท่า แต่ไม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าทรัพย์สินนั้น 

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

โทษจ าคุก 
  เจ้าหน้าที่รัฐให้หรือรับสิ่งของมีค่าเกินกว่า 1 ล้านวอนต่อครั้ง หรือเกินกว่า 3 ล้านวอนต่อปี อันมี               

ความเกี่ยวเนื่องกับงานราชการ จ าคุกไม่เกิน ๓ ปี และปรับไม่เกิน ๓๐ ล้านวอน (ประมาณ ๙ แสนบาท)  
 

 5.2 สหราชอาณาจักร14 
  รัฐบาลพรรคแรงงานอังกฤษในขณะนั้นได้เสนอให้มีการตรา Bribery Act 2010 ขึ้น กฎหมายฉบับ
นี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 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      
การกระท าความผิดอาญาอีก ๒ เรื่องท่ีน่าสนใจ คือ การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและความรับผิดของ
นิติบุคคลในกรณีบุคลากรของนิติบุคคลนั้นกระท าความผิด 
 
 

                                                           
14 แหล่งที่มา :https://www.opm.go.th/opmportal/multimedia/eyu/UK.pdf. 
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1) ความผิดฐานติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ 
    Bribery Act 2010 ได้บัญญัติความผิดฐานติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติขึ้นเป็นครั้งแรก    
ในสหราชอาณาจักร โดยมาตรา 6 ให้นิยามของค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ (foreign public official)”อย่างกว้าง 
หมายถึง เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ไม่ว่าจะปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายบริหารนิติบัญญัติหรือ
กระบวนการยุติธรรมของประเทศหรือเขตปกครองใดนอกสหราชอาณาจักร และไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งภายใน
รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังหมายรวมถึง บุคคลใดด าเนินกิจการของรัฐต่างชาติ (public 
function) เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
เป็นต้น ประการสุดท้าย ค าว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติยังหมายรวมถึง พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติหรือธนาคารโลก ก็ได้ดังนั้น บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่ติดสินบน สัญญา
ว่าจะให้เงินค่าตอบแทน หรือเสนอเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างชาติ ตามค านิยามข้างต้น ถือว่ามีความผิด
ตามมาตรา 6 แห่งกฎหมายฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม คณะผู้ยกร่างแสดง ความเข้าใจถึงธรรมชาติของการด าเนินธุรกิจ
ว่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลต่างประเทศหรือการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น 
องค์ประกอบของความผิดตามมาตรา 6 บัญญัติว่าพนักงานสอบสวนและอัยการต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าบริษัทหรือ
องค์กรเอกชนหวังผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากการใช้อ านาจหรือจากต าแหน่งรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ
ต่างชาติ ทั้งนี้ การให้ของสมนาคุณ หรือการจัดให้เจ้าหน้าที่รัฐต่างชาติมาศึกษาดูงานที่อังกฤษ เป็นต้น จึงไม่ถือเป็น
ความผิดตามมาตรานี้ ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบริษัทหรือองค์กรเอกชนนั้นไม่มีเจตนาหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายดังกล่าว 
  2)  ความรับผิดของนิติบุคคลในกรณีบุคลากรของนิติบุคคลกระท าความผิด 
   กฎหมายก าหนดให้นิติบุคคลมี “หน้าที่”ป้องกันให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจ่ายสินบนแก่  
บุคคลอ่ืนโดยมีเจตนาหวังผลประโยชน์อย่างไม่ถูกกฎหมาย (มาตรา 7) ถ้านิติบุคคล ไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยจงใจหรือ
เจตนา นิติบุคคลนั้นต้องได้รับผิดในการกระท านั้นด้วย ส าหรับค าว่า “บุคคลผู้เกี่ยวข้อง (associated persons)”นั้น 
มาตรา 8(4)บัญญัตินิยามอย่างกว้างว่า คือ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการใดๆแก่ผู้อื่นในนามของบริษัทโดยพิจารณาจาก
บริบทและสถานการณ์แวดล้อมทั้งหมดและไม่ค านึงว่าบุคคลนั้นจะมีนิติสัมพันธ์กับบริษัทอย่างไร อีกนัยหนึ่งก็คือ 
ผู้รับเหมาหรือผู้รับสัญญา (contractors) ของบริษัทอาจถือว่าเป็น “บุคคลผู้เกี่ยวข้อง” กับบริษัทหากพิสูจน์ได้ว่า
ผู้รับเหมาหรือผู้รับสัญญานั้นให้บริการต่างๆแก่บุคคลภายนอกในนามของนิติบุคคลส าหรับมาตรการที่บริษัท
สามารถกระท าได้เพ่ือควบคุมความเสี่ยงจากโทษของความผิดที่เกิดจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยบุคคล
ผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (bribery risk) คือ การก าหนดให้มีกระบวนการภายในเพ่ือตรวจสอบการกระท าของ
พนักงานของนิติบุคคลหรือตัวแทนอ่ืนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของนิติบุคคล เช่น การจัดให้มีการตรวจสอบเชิง
ความเสี่ยงต่อการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐของนิติบุคคล(risk-based due diligence) และการจัดท าสัญญาจ้างที่นิติบุคคล
มีข้อสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนเจ้าพนักงาน (anti-briberyterms and conditions) มีข้อสังเกตว่าการติด
สินบนประเภทที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลาย ได้แก่ การจ่าย “ค่าอ านวยความสะดวก” 
(Facilitation payments) เพ่ือเป็นการเติมน้ ามันหล่อลื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือให้การพิจารณางานหรือค าขอของ
ตนเร็วขึ้น กฎหมายฉบับนี้ถือว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่จ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวกมีความผิดตามมาตรา 1 และอาจมี
ความผิดตามมาตรา 6 และ 7 ด้วยแล้วแต่กรณีบทบัญญัตินี้ถือเป็นพัฒนาการทางกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักร 
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เพราะในกฎหมาย Bribery Act ฉบับเก่า (Public Bodies Corrupt Practices Act 1889) ได้ยกเว้นความผิดของ
การจ่ายเงินค่าสินบนไว้เป็นกรณีเฉพาะเพ่ือรองรับความต้องการของเอกชนที่ท าธุรกิจในประเทศที่มีธรรมเนียม
ปฏิบัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คําแนะนําขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The 2009 
Recommendation of the Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD)  เรียกร้องให้
ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อความน่าเชื่อถือของการบริหารงานและระบบกฎหมายของ
ประเทศท่ีมีธรรมเนียมปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าอ านวยความสะดวกอีกด้วย 

 5.3 ประเทศแคนาดา15 
 ประเทศแคนาดาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า ส านักผู้ตรวจจริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อนในรัฐสภา 
หรือ (Office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner) หรือ CEIC ซึ่งจะมีการเผยแพร่ข้อมูล
การรับของขวัญหรือการเดินทางของสมาชิกรัฐสภา ไว้ในเว็บไซต์ http://ciec-ccie.parl.gc.ca/ ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ซึ่งจะปรากฏข้อมูลการเดินทางต่างประเทศ เช่นเหตุผลของการเดินทาง รายชื่อผู้สนับสนุน ค่าใช้จ่าย 
มูลค่าของที่ระลึก ซึ่งหากนักการเมือง คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกรัฐสภาคนใด ได้รับของขวัญหรือของก านัลที่มี
มูลค่ามากกว่า 200 ดอลลาร์แคนาดา หรือราว 5,000 บาท ขึ้นไปต้องแจ้งข้อมูล CEIC ภายใน 30 วันนับจากที่
ได้รับของนั้น 
 ตัวอย่างข้อมูลการรับของขวัญของนายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา 

 

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

 

                                                           
15 แหล่งที่มา : https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/01/conflict-of-interest-law-1.pdf. 
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6. แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565         
มี 3 ขั้นตอนส าคัญ ( 3 ป.)16 ดังนี้   

     1.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการประกาศของ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ตามบริบท
ของแต่ละหน่วยงาน เช่น การส่งหนังสือเวียน การจัดท า Infographic จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และต้องมีการเผยแพร่
ประกาศฯ ใน Website หลักของหน่วยงาน  โดยการประกาศดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงาน
ทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”  

    2.ปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการด าเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพ่ือปลุก
จิตส านึกและสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันสร้างการรับรู้ใน
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ ภายใต้บริบทของหน่วยงาน
ตนเอง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
เมื่อด าเนินการแล้วให้เผยแพร่การด าเนินการดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน  

 3.ประเมินผล การก ากับติดตาม และการรายงานผล ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานด าเนินการ 
ก ากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานนั้นๆ ในภายหลังการประกาศ
เจตนารมณฯ์ การด าเนินกิจกรรมการปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ ได้ปฏิบัติ
ตามตามเจตนารมณ์หรือวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างไร พร้อมทั้ง น าผล            
การด าเนินงานตามข้อ 1 และข้อ 2 มารายงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(EMenscr) และการรายงาน      
การรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะฯ 
ตามแบบที่ก าหนดมายังส านักงาน ป.ป.ท. (รอบ ๖ เดือน ภายใน  31 มี.ค. 65 และรอบ 12 เดือน ภายใน 30 ก.ย. 65) 
 
 

                                                           
16 กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ.สรุปความหมาย.วันที่ 17 สิงหาคม  2564 
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7. Recommendation ขององค์กรระหว่างประเทศ – ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑) องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI) ได้เผยแพร่รายงานผลการจัดอันดับ
ความโปร่งใส Corruption Perceptions Index : CPI ซึ่งได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2538 
มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลไทยบริหารจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๒) มาตรวัดคอร์รัปชันโลกของภูมิภาคเอเชีย ประจ าปี ๒๐๒๐ (Global Comuption Barometer : 
Asia) เพ่ือเป็นการยุติปัญหาการคอร์รัปชัน เสนอแนะให้รัฐบาลของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย มีมาตรการ
ป้องกันการรับสินบนและการเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือการเข้าถึงบริการภาครัฐ  
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ............................................................................ 

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

วันที่
ได้รับ 

รายละเอียดของขวัญฯ 
ผู้ให้ของขวัญ รับในนาม 

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน อ่ืนๆ หน่วยงาน รายบุคคล 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

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

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

 

   

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

  

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

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

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

 
หมายเหตุ: ขอให้รายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่       
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 

   

 

 

  

  

 

 

  

  

แบบรำยงำนกำรรบัของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่  ส ำหรับบุคคล : ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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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) อ่ืนๆ  
รับในนาม  
1) หน่วยงาน  
2) รายบุคคล  
การด าเนินการเกี่ยวกับของขวัญท่ีได้รับ  
1) ส่งคืนแก่ผู้ให้  
2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  
3) อ่ืนๆ โปรดระบุ   

 

 

 

แบบรำยงำนกำรรบัของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่ ส ำหรับหน่วยงำน: ปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๔.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของหน่วยงาน 
 
 

 

 

 

5.ข้อเสนอแนะอ่ืนๆของหน่วยงานต่อนโยบาย  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 : เป็นการกระท าหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง หรือให้รักษาราชการแทนในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง ทั้งเป็นการทั่วไปและเป็นการเฉพาะ
ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้  หรือเป็นการกระท าไปตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ระบุไว้ให้มีอ านาจหน้าที่  หรืออ านาจหน้าที่ทางปกครองของบุคคลนั้นๆ  
 
๒. การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่          
(No Gift Policy) คืออะไร 
ค าตอบ : คือการประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพ่ือให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือ
สาธารณชน รับรู้ว่า ตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญ และของก านัลทุกชนิด
ในขณะ / ก่อน / หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมี
การเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น การส่งหนังสือเวียน  
การจัดท า Infographic  จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และต้องมีการเผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของ
หน่วยงาน โดยในประกาศฯดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในประกาศฯ นั้นด้วย 
 
๓. หน่วยงานภาครัฐที่ต้องประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) คือ หน่วยงานใดบ้าง 

ค าตอบ : สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้น าเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปประเทศ   
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบ
ราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)    
ไปก าหนดเป็นข้อค าถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ท าให้หน่วยงานภาครัฐจ านวน 8,303 หน่วยงาน ที่ต้องเข้าร่วมการ
ประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต้องประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ส่วนหน่วยงานรัฐอ่ืน  ๆที่นอกเหนือจากหน่วยงานที่ต้อง
เข้าร่วมการประเมิน ITA  สามารถร่วมด าเนินการได้ด้วยความสมัครใจ  เช่นเดียวกัน   
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๔. หน่วยงานภาครัฐที่ต้องประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จะต้องด าเนินการในช่วงเวลาใด  

ค าตอบ :  ต้องด าเนินการประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ส่วนการประเมิน ITA ต้องด าเนินการให้มี   
ความสอดคล้องกับระยะเวลาการประเมิน ITA ตามทีส่ านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 

๕. การรายงานผลการด าเนินการ ตามแบบรายงานการรับของขวัญและของก 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 าเนินการตามวงรอบการรายงานจ านวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ  คือ 
ในรอบ ๖ เดือน (ภายใน 31 มี.ค. 65) และรอบ 12 เดือน (ภายใน 30 ก.ย. 65) และการรายงานฯ ให้เป็นไปตาม
แบบรายงานที่ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนด  
 

๖. นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีสภาพบังคับตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่ด าเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ 

ค าตอบ : มติคณะรัฐมนตรี  ก าหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายในการป้ องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง                
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับของขวัญ 
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างบรรทัดฐาน (norms) ใหม่ทางสังคมเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ใช่เรื่องของกฎหมาย (law) จึงไม่มีสภาพบังคับ และหากไม่ปฏิบัติก็ไม่ผิดกฎหมาย
แต่ในอนาคตเมื่อสังคมเห็นพ้องมากขึ้น ยอมรับมากข้ึน และวัฒนธรรมประเพณีการไม่รับของขวัญแพร่หลายมากข้ึน     
ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามก็อาจถูกสังคมลงโทษ หรือถูกสังคมมองว่าการรับของขวัญนั้นเป็นสิ่งที่ผิด หรือไม่ถูกต้อง   
 

๗. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ในแบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)  ข้อ O 34  นโยบำยไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) จะมีแนวทางการด าเนินการอย่างไร     
เพื่อตอบตัวชี้วัดดังกล่าว  
ตอบ :  ในการด าเนินการ  จะต้องด าเนินการอย่างน้อย 2 กรณี คือ 
 1) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน โดยเป็นการประกาศของ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพ่ือให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า  ตนเองและเจ้าหน้าที่  
ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดในขณะ / ก่อน / หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิด  
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีการเผยแพร่ประกาศดังกล่าวสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ 
ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น การส่งหนังสือเวียน การจัดท า  Infographic จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
และต้องมีการเผยแพร่ประกาศฯ ใน Website หลักของหน่วยงาน โดยการประกาศดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องมี
ข้อความ “เป็นหน่วยงานทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่”  



19 
 

 2) ปลุกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการด าเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพ่ือปลุกจิตส านึกและ
สร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันสร้างการรับรู้ในวัฒนธรรม
องค์กรใหม ่ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ ที่หลากหลายภายใต้บริบทของหน่วยงาน
ตนเอง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
เมื่อด าเนินการใดๆแล้ว จะต้องเผยแพร่การด าเนินการดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

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). 

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

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 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
ประโยชน์ส่�วนบุคคลกับประโยชน์�ส่�วนรวม 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 ส านักงาน ป.ป.ท..สรุปความหมาย.วันที่    
1 เมษายน 2564. 

กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท..สรุปความหมาย.วันที่    
17 สิงหาคม 2564. 

กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ท..สรุปความหมาย.วันที่    
19 ธันวาคม 2564. 

 

 

 

https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/01/conflict-of-interest-law-1.pdf
https://tdri.or.th/wp-content/uploads/2018/01/conflict-of-interest-law-1.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
..................................................... 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง มีภารกิจดูแลประชาชนทุกช่วงวัย 
ต้ังแต่เกิดจนส้ินอายุขัย ต้องทํางานท้ังในมิติสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือลดความเจ็บป่วย ลดความจน 
ของประชาชน ดังนั้น นโยบายท่ีต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทกุคนในประเทศไทย นับจากวันนี้ คือ 

 “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง”  
โดยการร่วมแรงร่วมใจกันทํางาน ที่สําคัญ 5  ด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ              
และโครงการที่ เ ก่ียวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เ พ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด              
และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคง   
ทางสุขภาพ เพ่ือให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรง และลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 

(2.1) สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี 
ส่งเสริมการออกกําลังกาย และโภชนาการท่ีถูกสุขอนามัย  ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี         
ในทุกพ้ืนที่ 

(2.2) พัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพ ต้ังแต่อยู่ในครรภ์อย่างต่อเน่ือง จนถึงเด็กวัยเรียน      
ให้มีพัฒนาการสมวัย  มีคุณภาพเพ่ือส่งต่อการพัฒนาในระยะถัดไป 

(2.3) จัดการดูแลระยะยาวรองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นระบบ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี     
ลดจํานวนผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เข้าถึงการบริการอย่างมีศักด์ิศรี สนับสนุนให้ ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ภาคเอกชน เข้ามาจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ โดยกํากับดูแลให้มีมาตรฐาน  

(2.4) จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ ป้องกัน  
และควบคุมปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า        
การคุ้มครองผู้บริโภค  โดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ประชาชน ท้องถ่ิน และเอกชน        
รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความม่ันคงทางสุขภาพ               
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชายแดน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหล่ือมล้ํา             
ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(3.1) เพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่เขตสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ิมขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล      



~ 2 ~ 
 
(รพ.สต.) จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้ง         
การพัฒนาห้องฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และกําลังคนที่เพียงพอ 

(3.2) พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็น
หมอประจําบ้าน  ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ  เข้าถึงข้อมูล 
และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปพบแพทย์ 

(3.3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
การบริการ ได้แก่ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  ระบบคิว  ระบบงานบริการของโรงพยาบาล      
ระบบส่งต่อ ตลอดจนการเช่ือมโยงข้อมูลการบริการสุขภาพให้เป็นหน่ึงเดียว  เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data)  ในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 
(4.1) ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย    

เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์  อุตสาหกรรม
ทางการแพทย์ เพ่ือสร้างโอกาสทางการรักษา เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้ของประชาชน  โดยกําหนด
กลไกการดําเนินงานท่ีรัดกุมเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบทางสังคม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

(4.2) ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ทั้งด้านระบบบริการ    
ทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
เพ่ิมรายได้ของประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย (Medical Hub) 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
(5.1) ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน      

กระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพ่ือความคล่องตัว       
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งข้ึน 

(5.2) สร้างขวัญกําลังใจบุคลากร  ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสําคัญ        
กับการดูแลบุคลากรต้ังแต่เริ่มเข้าทํางาน  ความปลอดภัย และความสุขในการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพ 
ความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม เพ่ือธํารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ               
ในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพรข่อ้มูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 3 ธันวาคม 2565 
หัวข้อ: ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH 
 Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์
 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH 
 Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์
 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมลู ผู้อนุมัติรับรอง 
พศวีร์  วัชรบุตร สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) (นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหนง่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 
วันที่  3  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 วันที่  3  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร ่

พศวีร์  วัชรบุตร 
(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
วันที่  3  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

  
 


