
สร้างวัฒนธรรมองค์กร "NO GIFT POLICY"งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง 

งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาสอ่ืนใด 

ให้ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรและสื่อออนไลน์แทน 

 

                         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง         

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

                   องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต 

                 งดรับของขวัญ/กระเช้า 

                  ในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใด 

               No Gift Policy 

                            อวยพรก็พอเพียง 

                                                                    ขอน้อมรับทุกความปรารถนาดี                                    
                นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม              ผ่านบัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านส่ือออนไลน์ 

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

                                 รวมพลังปราบทุจริต 

              การกิจไทยทั้งชาต ิ

 

 นายไพโรจน์  เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง นำทีมรณรงค์เรื ่องความ โปร่งใส 
ผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างวัฒนธรรมองค์กร ”No Gift Policy” งดการให้ ไม่รับ  ของขวัญ"
ในเทศกาล ปีใหม่ ๒๕๖6 และในทุกช่วงเทศกาล เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและ
ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ โดยขอให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านแก้ง แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อ
ออนไลน์   

           /เพ่ือรักษา.... 



 

เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ขจัดตันตอของการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นรากเหง้า  
ของสังคมไทยจากระบบอุปถัมภ์ ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่างตอบแทน กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีดังนี้ 

๑. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ เพื่อสร้างค่านิยมในการประหยัดและสร้าง
ทัศนคติที่ถูกต้อง โปร่งใส ไม่ต้องเอาใจนาย No Gift Policy 

๒. ติดป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูหน้าห้องผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง 

๓. ติดป้ายข้อความรณรงค์ ณ จุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ 

๔. ประกาศเผยแพร่นโยบายสร้างวัฒนธรรมองค์กร "No Gift Policy"บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

http://www.tumbonbankeng.com  

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tumbonbankeng.com/


ป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูหน้าห้องหัวหน้าส่วนราชการ : รองปลัด อบต. 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง         

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

                   องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต 

                 งดรับของขวัญ/กระเช้า 

                  ในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใด 

               No Gift Policy 

              อวยพรก็พอเพียง 

                                                                      ขอน้อมรับทุกความปรารถนาดี                                    
                  นายสุภจริน  แดงประเสริฐ                ผ่านบัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์ 

                     รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

   รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

               รวมพลังปราบทุจริต 

              การกิจไทยทั้งชาต ิ

 
 

 

 

 

 

 

 



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูหน้าห้องหัวหน้าส่วนราชการ : สำนักปลัด 
 

 

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง         

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

                   องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต 

                 งดรับของขวัญ/กระเช้า 

                  ในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใด 

               No Gift Policy 

               อวยพรก็พอเพียง 

                                                                           ขอน้อมรับทุกความปรารถนาดี                                    
                นางสุวิมล  สิงห์ธรรม                         ผ่านบัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์  

         หัวหน้าสำนักปลัด 

               รวมพลังปราบทุจริต 

              การกิจไทยทั้งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูหน้าห้องหัวหน้าส่วนราชการ : กองคลัง 

 

 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง         

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

                   องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต 

                 งดรับของขวัญ/กระเช้า 

                  ในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใด 

               No Gift Policy 

                อวยพรก็พอเพียง 

                                                                             ขอน้อมรับทุกความปรารถนาดี                                    
                นางสุนันทา  บุษบาศรี                        ผ่านบัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์  

                           ผู้อำนวยการกองคลัง 

               รวมพลังปราบทุจริต 

              การกิจไทยทั้งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูหน้าห้องหัวหน้าส่วนราชการ : กองช่าง 
 

                  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง         

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง 

                   องค์กรพอเพียงต่อต้านทุจริต 

                 งดรับของขวัญ/กระเช้า 

                  ในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใด 

               No Gift Policy 

                อวยพรก็พอเพียง 

                                                                             ขอน้อมรับทุกความปรารถนาดี                                    
               นายจิรวัฒน์  บัวศรียศธิยา                  ผ่านบัตรอวยพร หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์  

                           ผู้อำนวยการกองช่าง 

               รวมพลังปราบทุจริต 

              การกิจไทยทั้งชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 



 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 

รณรงค์No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ/กระเช้า ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด อวยพรก็พอเพียง 

  

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชวนบุคลากรในองค์กรทุกระดับ 
มาร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Policy” งดการให้ ไม่รับของขวัญ/กระเช้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖6 
หรอืโอกาสอ่ืนใด แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์แทน 
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น       
ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และปลูกฝัง  จิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทาง
สุจริต และมีจิตบริการ เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล ขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และลบข้อครหาที่ว่าใช้เส้นสายเอาใจนาย แสดงกา รสวามิภักดิ์      
เพื่อหวังประโยชน์ตอบแทน หวังให้ ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับลาภยศได้ตำแหน่ง และให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในวันข้างหน้า 

         ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

         นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม 

         นายกองค์การบริหารสว่นตำบลบ้านแก้ง 

         1๘ มกราคม ๒๕๖6 

 

 

 

 

 



 

นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด "No Gift Policy" 

 

นโยบาย “No Gift Policy”  ไม่รับ - ไม่ให้" โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมือกัน ขจัดให้หมดสิ้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน เพื่อให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยม
ในทางสุจริต และ มีจิตบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy”            
ไม่รับ - ไม่ให้ เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ งดรับของขวัญ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู ้มาติดต่อสำนักงาน        
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ในทุกช่วงเทศกาลเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงด
รบั – งดให้ของขวัญ 

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิต
ของผู้มอบหรือ บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนา
ระบบราชการไทยให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ต่อไป 

 

 

  


