
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
___________________________________________ 

 

 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต            
พ.ศ. 2561 มาตรา 128 ที่บัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาระบบ
ราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมาย 1 ข้อ 1.1 ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที ่ (No Gift 
Policy)  
 

 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  
ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงกำหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยขอให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

1. ไม่แสวงหาหรือเรียกร้องให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล และไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ 

2. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื ่นใด    
กับผู้ที่มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3. กรณีจำเป็นต้องให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยม ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการตาม         
ข้อปฏิบัต ิการให้หรือร ับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม                      
ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

            ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
     
 

 
                                                             (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ศรีเรอืงฤทธิ์) 

                         อธิการบดี 



เอกสารแนบท้ายประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
(No Gift Policy)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

1. ความหมาย 
“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้

หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์  
หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคา
ทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการ
เดินทาง หรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื ่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว       
หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

“บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ   
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน 

“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน  และให้
หมายความรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ  
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย  

“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” หมายความว่า  สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 

2. ข้อปฏิบัติการให้หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม 
2.1 การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ

ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยบัตรอวยพร บัตรแสดงความยินดี        
บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ 

 2.2 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่า   
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

 2.3 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทั่วไป 

 2.4 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมี
ราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 ซ่ึงบุคลากรได้รับมาโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  บุคลากรของมหาวิทยาลัยผู ้นั ้นต้องแจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย ภายในสามสิบวันนับแต่ว ันที ่ได ้ร ับสิ ่งนั ้นไว้ เพื ่อให้ว ิน ิจฉัยว่า มีเหตุผลความจ ำเป็น              
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้บุคลากร รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  

* * ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy  
จากการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานต่ออธิการบดี ดังแบบรายงานการรับของขวัญรายงานการ
รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 



แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy   
จากการปฏบิัติหน้าที ่สำหรับบุคคล   

    
แบบรายงานการรับของขวัญและของกำน ัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ............................................................................  
 
ข้าพเจ้า.........................................นามสกุล......................................ตําแหน่ง............... ............................. 
สังกัด......................................... ขอรายงานการรับของขวัญและของกํานัลตามนโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้   

วันที่ 
ได้รับ  

รายละเอียดของขวัญฯ 
 ผู้ให้ของขวัญ   รับในนาม  

ภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  อ่ืนๆ  หน่วยงาน  รายบุคคล  

                

                

               

                
      

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

 
ตามท่ีได้รับรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติ 
หน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้   
    

เห็นควรให้ส่งคืน 
ผู้ให้ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน     
อ่ืนๆ...............................................  

                                 ลงชื่อ  .....................................ผู้บังคับบัญชา  
                  ตำแหน่ง..................................................  
                   วันที่ ............/............/.............................   
 
 

หมายเหตุ: ขอให้รายงานการรับของขวัญและของกํานัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่       
ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญหรือของกํานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

  

      
สำหรับผู้บังคับบัญชา   

  

  


