
 

๑ 

แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด : ประจ าปีงบประมาณ............... 
แบบรายงานการเร่ียไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด  

ตามหนังสือเวียนส านกังาน ก.พ. ที่ ว ๑๑/ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

กระทรวง................................................................. กรม ........................................................................... 

ผู้รายงาน.........................................สังกัด...........................................เบอร์โทรศัพท์..................................  

ขอรายงานผลการด าเนินการป้องกันการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามแนวทาง               
การส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ดังนี้ 

 

๑.๑ กรณีที่หน่วยงานด าเนินการเรี่ยไร 
ค าอธิบาย กรอกข้อมูลกรณีการเรี่ยไรโดยระบุจ านวนครั้งตามการด าเนินการ และกรอกข้อมูลการเรี่ยไรที่พบ   

 มากที่สุด ๓ อันดับแรก               

ประเภทการเรี่ยไร 

การด าเนินการ (ครั้ง) รวม
จ านวน 
(ครั้ง) 

ขออนุญาต
จาก กคร. 

ไม่ได้ขอ
อนุญาตจาก 

กคร. 

ได้รับ 
ยกเว้นตาม
กฎหมาย 

๑) การเรี่ยไรเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 
     (๑)....................................................................... ...... 
     (๒)............................................................................. 
     (๓)............................................................................. 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

๒) การเรี่ยไรเพื่อสาธารณประโยชน์  
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 
     (๑)...................................................................... ........ 
     (๒).............................................................................. 
     (๓).............................................................................. 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

๓) กรณีอ่ืน ๆ  
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 
     (๑)...................................................................... ........ 
     (๒).............................................................................. 
     (๓).............................................................................. 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

หมายเหตุ : กคร. หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 

๑. กรณีเรี่ยไร 



 

๒ 

แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด : ประจ าปีงบประมาณ............... 

 

๑.๒ กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน 

ค าอธิบาย  กรอกข้อมูลกรณีที่หน่วยงานของท่านเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความร่วมมือกับบุคคล นิติบุคคล  
             หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน โดยระบุจ านวนครั้งตามประเภทแหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ และกรอก 
             ข้อมูลการเรี่ยไรที่พบมากท่ีสุด ๓ อันดับแรก  
 

ประเภทการเรี่ยไร 
แหล่งของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ (ครั้ง) 

สวัสดิการ 
ข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าที่รัฐ 

ภาคเอกชน/ 
ประชาชน 

อ่ืน ๆ 

๑) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑)................................................................. 

(๒)................................................................. 

(๓)................................................................. 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

๒) การให้ความร่วมมือกับบุคคล กลุ่มบุคคล 
ชมรม สมาคม ฯลฯ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑)................................................................. 

(๒)................................................................. 

    (๓)................................................................. 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

๓) กรณีอ่ืน ๆ 
กรณพีบมากที่สุด ๓ อันดับ 

(๑)................................................................. 

(๒)................................................................. 

    (๓)................................................................. 

................... 
 
 
 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓ 

แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด : ประจ าปีงบประมาณ............... 

 

 

 

 

จ านวนของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ  

 มูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท    จ านวน ...................................... ครั้ง 

ได้รับจาก ภาครัฐ   จ านวน ......................ครั้ง    ภาคเอกชน  จ านวน ......................ครั้ง 
 ประชาชน จ านวน .....................ครั้ง    อื่น ๆ จ านวน ......................ครั้ง 

รับในนาม หน่วยงาน จ านวน ......................ครั้ง    รายบุคคล  จ านวน ......................ครั้ง  

โอกาสในการรับ เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  จ านวน ......................ครั้ง  
 โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) จ านวน ......................ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................... จ านวน ......................ครั้ง 

การด าเนินการ ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   จ านวน ......................ครั้ง 
 ส่งคืนแก่ผู้ให้      จ านวน ......................ครั้ง 
 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    จ านวน ......................ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................  จ านวน ......................ครั้ง 

 มูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท    จ านวน ...................................... ครั้ง 

ได้รับจาก ภาครัฐ   จ านวน ......................ครั้ง    ภาคเอกชน  จ านวน ......................ครั้ง 
ประชาชน จ านวน .....................ครั้ง    อื่น ๆ จ านวน ......................ครั้ง 

รับในนาม หน่วยงาน จ านวน ......................ครั้ง    รายบุคคล  จ านวน ......................ครั้ง 

โอกาสในการรับ เทศกาลต่าง ๆ (เช่น ปีใหม่ สงกรานต์)  จ านวน ......................ครั้ง  
 โอกาสส าคัญ (เช่น เกษียณอายุ/ยินดี/ขอบคุณ) จ านวน ......................ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................  จ านวน ......................ครั้ง 

การด าเนินการ ให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล   จ านวน ......................ครั้ง 
 ส่งคืนแก่ผู้ให้      จ านวน ......................ครั้ง 
 ส่งมอบให้แก่หน่วยงาน    จ านวน ......................ครั้ง 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ...............................  จ านวน ......................ครั้ง 
 
 

 

๒. กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด 



 

๔ 

แบบรายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด : ประจ าปีงบประมาณ............... 

 

 

 

รายละเอียด การเรี่ยไร การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใด 

๓.๑ การด าเนนิการของหน่วยงาน 

เช่น การก าหนดนโยบาย การก าหนด

มาตรการป้องกัน การจัดท าคู่มือ

แนวทางปฏิบัติ การให้ค าปรึกษา

แนะน า ฯลฯ 

(๑).............................................. 

(๒).............................................. 

(๓).............................................. 

(๔).............................................. 

(๕).............................................. 

(๑).............................................. 

(๒).............................................. 

(๓).............................................. 

(๔).............................................. 

(๕).............................................. 

๓.๒ ปัญหา อุปสรรคในการ

ด าเนินการของหน่วยงาน 

 

(๑).............................................. 

(๒).............................................. 

(๓).............................................. 

(๔).............................................. 

(๕).............................................. 

(๑).............................................. 

(๒).............................................. 

(๓).............................................. 

(๔).............................................. 

(๕).............................................. 

๓.๓ ข้อเสนอแนะแนวทาง       

การแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 

 

(๑).............................................. 

(๒).............................................. 

(๓).............................................. 

(๔).............................................. 

(๕).............................................. 

(๑).............................................. 

(๒).............................................. 

(๓).............................................. 

(๔).............................................. 

(๕).............................................. 

๓.๔ ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน 

ก.พ. 

(๑).............................................. 

(๒).............................................. 

(๓).............................................. 

(๔).............................................. 

(๕).............................................. 

(๑).............................................. 

(๒).............................................. 

(๓).............................................. 

(๔).............................................. 

(๕).............................................. 

 

 

ลงช่ือ................................................. 
(……………………………………………) 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

 

ลงช่ือ.................................................. 
(……………………………………………)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 

๓. การด าเนนิการตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน  
 


