




ประกาศเจตนารมณ ์

  “สจุรติ โปรง่ใส รอ้ยเอ็ดใสสะอาด 2566” 

“ผ ูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีรฐัทกุคนในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

พรอ้มใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเป็นธรรม ด ารงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

ไม่รบัของขวญัและของก านลัทกุชนิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ี” 

ตรา
สญัลกัษณ์
หน่วยงาน 

นายทรงพล ใจกริ่ม 

ผ ูว้่าราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

กล ุม่งานบรหิารทรพัยากรบคุคล ส านกังานจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 



 

 
 
 

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) อื่นๆ  
รับในนาม  
1) หน่วยงาน  
2) รายบุคคล  
การด าเนินการเก่ียวกับของขวัญที่ได้รับ  
1) ส่งคืนแก่ผู้ให ้  
2) ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน  
3) อื่นๆ โปรดระบุ   

 

 

 

แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  

จากการปฏิบัติหน้าท่ี ส าหรับหน่วยงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

         รอบ 6  เดือน      รอบ 12  เดือน    



 

๔.ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของหน่วยงาน 
 
 

 

 

 

5.ข้อเสนอแนะอื่นๆของหน่วยงานต่อนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 

 

 

 

ลงชื่อ...........................................................             
(......................................................) 

                ผู้รายงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

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 อื่นๆ หน่วยงาน รายบุคคล 

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

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

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

 

   

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย  No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วนั้น ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้  

  

เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน 
 อื่นๆ................................................................ 

 
                           ลงชื่อ  .....................................ผู้บังคับบัญชา 

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

หมายเหตุ: 1. หากหน่วยงานไม่มีการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที่ ไม่ต้องรายงานในแบบรายงานฉบับน้ี 

 2. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาทุกครั้งที่มีการรับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

ส าหรับผู้บังคับบัญชา 

   

 

 

  

  

 

 

  

  

แบบรายงานการรับของขวัญและของก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  

จากการปฏิบัติหน้าท่ี ส าหรับบุคคล : ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

         รอบ 6  เดือน      รอบ 12  เดือน  
 

  



แนวทางการขับเคลื่อน “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
มี 3 ข้ันตอนส าคัญ ( 3 ป.) ดังนี้ 

 1. การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการประกาศ
เจตนารมณ์โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อแสดงให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสาธารณชน รับรู้ว่าผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด 
ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน 
และอนาคต โดยประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวจะต้องท าการประกาศฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ 
และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นๆ (ซึ่งเป็นผู้ประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว) และในการประกาศฯ 
อย่างน้อยจะต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่” ในประกาศฯ นั้นด้วย และเผยแพร่ลงใน Website หลักของหน่วยงาน 

 หมายเหตุ การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็น
บุคคลเดิม) 

 2. การปลูกจิตส านึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการด าเนินกิจกรรม
ในลักษณะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลุกจิตส านึก และสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด 
ให้มีจิตส านึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้
หน่วยงานภาครัฐต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะต่างๆ หรือของขวัญ ภายใต้บริบทของหน่วยงานตนเอง เช่น การจัดอบรมให้ความรู้และปลุกจิตส านึก
การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนในรูปของขวัญ การสร้างมาตรการและแนวทางภายในองค์การ
ในการปฏิเสธการรับของขวัญและน าไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร เป็นต้น เมื่อด าเนินการแล้วให้เผยแพร่
การด าเนินการดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน 

 3.การประเมินผล การก ากับติดตาม และการรายงานผล ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์การได้รับทราบ และการรายงานให้เป็นไปตาม
แบบที่ จังหวัดก าหนด เมื่อด าเนินการแล้วให้เผยแพร่การายงานดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน
โดยให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองการเผยแพร่ใน Website ดังกล่าวด้วย 

 หมายเหตุ : การรายงานดังกล่าวให้รายงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ส่งให้จังหวัดร้อยเอ็ด ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  anticor.moi@gmail.com พร้อมส่งเอกสารตัวจริง 
โดยรายงานรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566 และรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 13 กันยายน 2566 
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