
 

 
 

รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏบิัติหน้าที ่
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

ประจำปีงบประมาณ 2566 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 
หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ใน
สังกัด มีรายละเอียด ดังนี้  
1. การประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์กรหรือหน่วยงาน  

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน วันทีประกาศ รายละเอียด 
1 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

10 มกราคม 2566  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบาย
และเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของ
กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พร้อมทั้งได้สื่อสารประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว 
ให้บุคลากรในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และสามารถเรียกดูประกาศ
เจตนารมณ์ได้ที ่
https://doc.agri.up.ac.th/ita/2566/
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา นโยบายและ
เจตนารมณ.pdf 

2 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

11 มกราคม 2566 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ 
ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งได้
สื่อสารประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ให้
บุคลากรในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และสามารถเรียกดูประกาศ
เจตนารมณ์ได้ที่ 
https://doc.agri.up.ac.th/ita/2566/
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ฯเรื่องเจตนารมณ์
ไม่ให้.pdf 



 
2. การปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รายละเอียด 
1 คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

10 มกราคม 2566  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ดำเนินโครงการ พัฒนาเครือข่าย การสื่อสาร 
และความผูกพันธ์ต่อองค์กรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
วัตถุประสงค์ของการประชุมและการมอบหมาย
การดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้ 
1. แจ้งประกาศนโยบายของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่
รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยให้ผู้บริหารของ
หน่วยงานกำกับติดตามให้บุคลากรในสังกัด
ยึดถือปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด 
2. แจ้งประกาศนโยบายของคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง 
เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. มอบหมายให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน 
ส่งเสริมให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตสำนึกหรือสร้าง
วัฒนธรรมให้บุคลากรในสังกัดปฏิเสธการรับ
ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งกำกับติดตาม



ลำดับ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รายละเอียด 
การรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงาน
การรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No 
Gift Policy ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 
เดือน ของปีงบประมาณ แก่ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. เผยแพร่ชี้แจงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบด้านข้อมูลจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ทั้งในส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT), 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
5. ร่วมกันกำหนดแผนงาน กรอบระยะเวลาการ
ดำเนินงาน และมอบหมายหน่วยงานผู้รับชอบ
ในการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย รองรับการ
ประเมิน ITA ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา และ
การเตรียมความพร้อมในการประเมิน UP ITA 
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ส่วนร่วม 
6. เผยแพร่ชี้แจงการจัดทำแผนการส่งเสริม
องค์กรคุณธรรมและเกณฑ์การประเมินองค์กร
คุณธรรมตามกรอบแนวทางและเกณฑ์การ
ประเมิน ชุนชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด
คุณธรรมประจำปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 



ลำดับ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รายละเอียด 
ประเด็นการพัฒนาของแผนปฏิบัติการด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 
2566 – 2570) และแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 
2564) เพ่ือกำหนดแผนงานและมอบหมาย
หน่วยงานผู้รับชอบในการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด 
7. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อน
และข้อควรปรับปรุงพัฒนาของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม และเป็น
รูปธรรม 
สามารถเรียกดูรายละเอียดภาพกิจกรรม ได้ท่ี
เว็บไซต์ 
https://www.agri.up.ac.th/content/21194 

2 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

11 มกราคม 2566 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่
รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมทั้งได้
สื่อสารประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ให้บุคลากร
ในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และสามารถเรียกดูประกาศ



ลำดับ ชื่อหน่วยงาน วันที่ดำเนินการ รายละเอียด 
เจตนารมณ์ได้ที่ 
https://doc.agri.up.ac.th/ita/2566/
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ฯเรื่องเจตนารมณ์
ไม่ให้.pdf 

 
3. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน     

1. เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมาย
หรือระเบียบกำหนด    

2. ภาคเอกชนยังคงมีค่านิยมในการมอบของขวัญเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความ
ปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ และการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ  
 
4. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ของหน่วยงานต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่    

1. ผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่รับของขวัญ และของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และควบคุม กำกับ ติดตามหน่วยงานในบังคับบัญชา และบุคลากร ในสังกัดให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด อย่างเคร่งครัด และสม่ำเสมอ 

2. ควรปลูกฝังค่านิยมในการใช้บัตรอวยพร การใช้บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ เพื่อป้องกัน
การฝ่าฝืนระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 

3. ควรประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ No Gift Policy ของหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดทราบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ ของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 


