
 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม 
เรื่อง นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด  

“NO GIFT POLICY”ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านส่ือออนไลน์แทน 
.............................................................. 

เพื่อเป็นการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และดำเนินการตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑.   เพื่อสร้างค่านิยมในการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 

ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน ลดการทุจริตคอร์รัปชัน 
๒. ขจัดต้นตอของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นรากเหง้าของสังคมไทยจากระบบอุปถัมภ์ ที่ทำให้เกิด

ประโยชน์ต่างตอบแทน 
๓.  เพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ที่เกิดจากการรับของขวัญ เช่น การใช้เส้นสายเอาใจด้วย

ของขวัญราคาแพง เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน หรือส่งเสริมให้ได้ลาภยศ ได้ตำแหน่ง หรือได้รับการช่วยเหลือ
เกื้อกูลในวันข้างหน้า ถ้าเป็นระดับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง กับเจ้านายหรือหัวหน้างาน การให้ของขวัญแก่
เจ้านาย เป็นการทำให้เจ้านายเป็นที่รักใคร่ชอบพอ ส่งผลต่อการประเมินความดีความชอบ คนที่ไม่ได้ให้ของขวัญ 
เป็นคนที่เจ้านายหรือหัวหน้างานมองว่าไม่เห็นความสำคัญ แถมยังกระทบไปถึงการประเมินความดีความชอบทั้ง ๆ 
ที่การประเมินควรดูที่ผลงานเป็นหลัก มากกว่าการเอาอกเอาใจอยู่ในสายตา 

๔.  ผู้รับไม่ต้องเกิดความรู้สึก “ติดหนี้บุญคุณ” ที่เกิดจากการรับของขวัญจากผู้ให้ ที่ไม่รู้ว่าให้เพราะตั้งใจ
อยากจะให้ ให้เพราะความเสน่หา หรือให้โดยหวังผลประโยชน์ตอบแทนในวันข้างหน้า 
    ๕. ปิดทางให้บริษัทรายนั้นผูกขาดกับสินค้า ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน เป็น
บ่อเกิดของปัญหาทุจริตคอรัปชัน ที่ไม่ได้เพียงแค่เกิดขึ้นกับหน่วยงานราชการตามที่สังคมเข้าใจ แต่ยังลุกลามขยาย
ผลไปถึงทุกองค์กร 

 
 

                                                                                                                       /ดังนั้น....... 



 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการผลักดันองค์กรต่อต้านการทุจริต เทศบาลเมืองบ้านทุ่มจึงขอประกาศนโยบายการสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด “NO GIFT POLICY”ส่งความปรารถนา

ดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและ

ค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชัน   สำหรับ

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารทุกระดับดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด 

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรหรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทน  
๒. NO GIFT POLICY งดการให้ ไม่รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ และในทุกช่วงเทศกาล 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
                                                                   (นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์) 
                                                                 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  

ที ่ขก ๗๓๕๐๑/                                               วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง การรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Policy” ไม่ให้ ไม่รับของขวัญ เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 

เรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  

ด้วย เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์หมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรม     
NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที ่โปร่งใส ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเป็นตัวตั้งตัวตีในการรณรงค์ ได้รับการขานรับจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ซึ่งในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ หรือเทศกาลพิเศษต่าง ๆ เป็นธรรมเนียม 
ปฏิบัติที ่ข้าราชการชั้นผู้น้อย นักธุรกิจ และบุคคลทั่ว ไปมักจะจัดหาของขวัญ เพื่อมอบแก่ผู ้บังคับบัญชาและ
ข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดโอกาสให้นำไปสู่การประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การประกาศ
นโยบายงดรับ ของขวัญ หรือ “No Gift Policy” ให้เป็นนโยบายระดับชาติที่เข้มขึ ้นเชื่อว่า ส่วนหนึ่งมาจาก
แรงผลักดันขององค์กร ต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ด้วยเล็งเห็นแล้วว่า นโยบาย “No Gift Policy” หรือ 
“การงดรับของขวัญ” “ไม่รับ - ไม่ให้”ของขวัญนั ้นจะสร้างบรรทัดฐานที่ดีจากการปฏิบัติหน้าที ่โดยไม่หวัง
ผลประโยชน์ตอบแทนของ ข้าราชการไทย  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่มราชการ โดยสร้าง
ค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และบุคลากรทุกระดับในเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม เพ่ือเป็นองค์กร
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นและลบข้อครหาที่ว่าใช้เส้นสายเอาใจนาย แสดงการสวามิภักดิ์ เพ่ือหวังประโยชน์ตอบ
แทน หวังให้ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับลาภยศได้ตำแหน่ง และให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในวันข้างหน้า  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแตว่ันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔  

 

 

 

                                                                      (นางฐิติรัตน์  อุดมวรรธน์) 

                                                                     นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม 

 

 

 

 



กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างวัฒนธรรม “NO Gift Policy” ไม่ให้ ไม่รับของขวัญ                      

เน้นโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๕ 

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   

           รณรงค์ประชาส ัมพันธ์สร ้างว ัฒนธรรม “NO Gift Policy” ไม่ให ้ ไม ่ร ับของขว ัญ เน ้นโปร ่งใส                   

มีธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๕  

๒. หลักการและเหตุผล  

การลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นตัวตั้ง

ตัวตี ซึ่งในการรณรงค์ ได้รับการขานรับจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี ซึ่งในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 

หรือเทศกาลพิเศษต่าง ๆ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที ่ข้าราชการชั้นผู้น้อย นักธุรกิจ และบุคคล  ทั่วไปมักจะจัดหา

ของขวัญ เพ่ือมอบแก่ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เปิดโอกาสให้นำไปสู่การประพฤติ

มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ การประกาศนโยบายงดรับของขวัญ หรือ “No Gift Policy” ให้เป็นนโยบายระดับชาติ

ที่เข้มขึ้นเชื่อว่า ส่วนหนึ่งมาจากแรงผลักดันขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น  (ประเทศไทย) ด้วยเล็งเห็นแล้วว่า 

นโยบาย “No Gift Policy” หรือ “การงดรับของขวัญ” “ไม่รับ - ไม่ให้” ของขวัญนั้นจะสร้างบรรทัดฐานที่ดีจาก

การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนของ ข้าราชการไทย นั้นวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย

ในการดำเนินงาน ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่มทุกคน 

๓. วัตถุประสงค์ 

๑.) เพ่ือสร้างสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ

ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตระหนักและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รู้จักแยกแยะประโยชน์

ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

๒.)  เพ่ือป้องกันการเรียกสินบนหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้อำนาจ หรือหน้าที่ในการเอ้ือ

ประโยชน์หรือแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ 

๔. ขอบเขตและรายละเอียดของงาน 

  การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม www.banthum.go.th  

 

 



๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน  

๑.) จัดทำแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO Gift Policy” ไม่ให้ ไม่รับของขวัญ เน้นโปร่งใส            

มีธรรมาภิบาล 

๒.) จัดทำประกาศนโยบายผู้บริหาร  

               ๓.) ขออนุมัติจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหัวข้อหมดยุคให้ของขวัญ สร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy 

และ ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

๔) จัดทำแผ่นพับพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดย

เคร่งครัด 

๕.) ติดป้ายข้อความรณรงค์ ณ ประตูหน้าห้องผู้บริหารสูงสุด และหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง  

๖.) ติดป้ายข้อความรณรงค์ ณ จุดลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ 

๗.) ประกาศเผยแพร่บนเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน (www.banthum.go.th) 

๖. งบประมาณ  

 ไม่ใช้งบประมาณ 

๗. ระยะเวลาดำเนินงาน  

ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

๘. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

๑.) บุคลากรเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีความเข้าใจและยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)        

นำนโยบาย No Gift Policy มาใช้ โดยงดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด  

๒.) บุคลากรเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงค่านิยมการทำงานแบบ โปร่งใส

ไร้ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๙. ผู้เสนอโครงการ 

                                                                                                                                             

                                                                                                 (นางสาวรัตนา  โพธิ์ศรี) 

                                                                                        นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 

 



 

 

๑๐. ผู้อนุมัติโครงการ 

 

                                                                                                (นางฐิตริัตน์  อุดมวรรธน์) 

                                                                                               นายกเทศมนตรีเมืองบ้านทุ่ม 


