
ส ำนักงำนสภำพฒันำกำร 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) โทร. 0 2280 4085 ต่อ 5419-5422 
ติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สศช. ได้ที่   

 
www.nesdc.go.th ภายใต้หัวข้อ เกี่ยวกับ สศช. 

เศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 

นโยบำยกำรให้และรับของขวัญในเทศกำลตำมธรรมจรรยำ 

• ไม่ฟุ่มเฟือย  

 

• ไม่เรียกรอ้งหรือรบัของขวญั ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชนอ่ื์นใด ที่ท  ำใหก้ำรปฏิบตัิงำน 

ไม่เป็นไปตำมหลกัธรรมำภบิำล มำตรฐำนจริยธรรม และควำมโปร่งใส 

NESDC Anti-Corruption 
By Action 

• กำรใหข้องขวญัตำมประเพณีนิยม มูลค่ำตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบก ำหนด  

• กำรจดังำนเล้ียง รวมทั้งงำนเล้ียงปีใหม่ ซ่ึงด ำเนินไปเพ่ือกระชบัควำมสมัพนัธ ์ควำมสำมคัคี 

ขอใหด้ ำเนินกำรอยำ่งเรียบง่ำย ไม่ฟุ่มเฟือย และค ำนึงถึงประโยชนร์ำชกำร 

• หวัหนำ้ส่วนรำชกำรและผูบ้งัคบับญัชำตอ้งด ำรงตนเป็นแบบอยำ่งที่ดี 

ก ำชบัขำ้รำชกำรและเจำ้หนำ้ที่ใหป้ระพฤติตนใหถู้กตอ้งเก่ียวกบักำรเร่ียไร กำรให ้หรือรบัของขวญั  

ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

• หำ้มมิใหมี้กำรเร่ียไรในหมู่ขำ้รำชกำร เจำ้หนำ้ที่ สศช. รวมทั้ง 

ขอใหป้ฏิบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรควบคุมกำรเร่ียไร ของหน่วยงำนของรฐั 

• สนับสนุนกำรใชก้ำรอวยพรผ่ำนบตัรอวยพร หรือ ส่ือสงัคมออนไลน ์

เพ่ือเสริมสรำ้งทศันคติในกำรประหยดัและสรำ้งค่ำนิยมมธัยสัถข์องขำ้รำชกำร 

• มอบหมำยผูอ้  ำนวยกำรกอง หวัหนำ้กลุ่มงำน ฝ่ำยตรวจสอบ 

ก ำชบัเจำ้หนำ้ท่ีใหป้ฏิบตัิตำมนโยบำยกำรใหแ้ละรบัของขวญัน้ีอยำ่งเคร่งครดั 

NESDC 
GIFT POLICY 

NO with Conflict of Interests NESDC REAL 



Office of the National 

Anti-Corruption Operation Center  Tel. 0 2280 4085 ext. 5419-5422 
For more information, please visit  

 
www.nesdc.go.th  

Economic and Social Development Council 

Guidel ines for Receiving and Offering Gifts, Hospital ity, and Other Benefits  
Under NESDC’s Anti -Corruption Pol icy 

• New Year’s celebration and parties may be hosted to promote affection, harmony, 
and encouragement.  

NESDC Anti-Corruption 
By Action 

NESDC 
GIFT POLICY NO with 
Conflict of Interests NESDC REAL 

• Do not offer or accept gifts, properties, or anything of values which influence the good corporate governance, 
business ethics and transparency of the NESDC operations. 
 

• The offering of gifts or any other benefits must be carefully considered  
in accordance with the government’s rules and regulations. 

• Holding entertainments , for instance,  internal corporate  gathering or New Year ‘s Celebrating Party   
for the purpose of strengthening relationships is acceptable, but must be held in a simplistic manner. 

• Signed greeting cards  or sending wishes via social media are recommended  
for promoting positive  attitude s, frugality  and simplicity values  amongst the staffs. 

• No Solicitation of any forms allowed, please follow the Notification of the State  
Lottery Control Board on Rules  and Procedures for Application Filing for Approval of  
a State Entity regarding solicitation. 

• Head of public agencies and supervisors at all levels must be a role  model and  
notify government officials and staffs  to fully committed to these rules and regulations. 

• Supervisors at all levels must ensure their government officials and staffs comply  
with all the policy.  

 



ส ำนักงำนสภำพฒันำกำร เศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 

นโยบายการให้และรับของขวัญในเทศกาลตามธรรมจรรยา 
NESDC 

GIFT POLICY 

NO with Conflict of Interests 


