
 

กิจกรรม “ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ-งดให”้  
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

***************************** 

1. ชื่อกิจกรรม “ประกาศนโยบาย No Gift Policy” ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยก าหนดให้มีการขับเคลื่อนเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้
ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้า (No Gift Policy)” นั้น 

  ในการนี้ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหลวง จึงขอประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หลวง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด ทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้า (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจ าเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้า
พนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563  

  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หลวง ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น 
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  3.2 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหลวง จึงขอประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ-งดให้ ของขวัญและของก านัลทุกชนิด
จากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อ และงดให้ของขวัญและของก านัลแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อในช่วงเทศกาล 
  3.3 เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลการใช้ดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 
  4.1 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ-งดให้ ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหลวง อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  4.2 มีการประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ-งดให้ ของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านหลวง ต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ-งดให้ ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วต าบล
บ้านหลวง 
  5.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  5.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  5.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  5.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  5.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  5.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7. งบประมาณการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ-งดให้ ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหลวง อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศนโยบาย “No Gift Policy” งดรับ-งดให้ ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านหลวงต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 

/10.2 ผลลัพธ์… 



- 3 - 
 

  10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวงมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 
ผู้เสนอโครงการ 

 
(ลงชื่อ)                                   ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวมณฑา  กุลพาที) 
หัวหน้าส านักปลัด 

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 
ความเห็น ........................................................................................................................................... ................ 
.......................................................................................................................................................................
   

 
   (ลงชื่อ)                                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (ภักดี  ตระกูลสุนทร) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
ความเห็น ........................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................  
 
   (ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายธนพัฒน์  แย้งคงเมือง) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 
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ประมวลภาพกิจกรรม “ประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ-งดให้”  
ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง 

************************* 
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