
ปร
เรื่อง

………………………………………………

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม
และปราบปรามการทุจริตและประพ
ปฏิรูปท่ีสําคัญ (Big Rock) กิจกรรมป
ข/อ 1.1 “ให/หน4วยงานของรัฐทุกหน
ของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน/า

 
ในการนี้เพ่ือขับเคลื่อน

ภายในหน4วยงาน สร/างค4านิยมในกา
ตําบลหนองหล4ม จึงประกาศนโยบา
และของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัต
จําเป8นไม4อาจหลีกเลี่ยงได/ต/องปฏิบัต
สํานักนายกรัฐมนตรีว4าด/วยการให/ห
คณะกรรมการปCองกันและปราบปรา
โดยธรรมจรรยาของเจ/าพนักงานของ
และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือ ปฏิบัต

 
จึงประกาศมาเพ่ือทรา

ตามนโยบายอย4างเคร4งครัดต4อไป 
 

ประกา

 
ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลหนองหล�ม 

เรื่อง นโยบายไม�รับของขวัญ (No Gift Policy) 
…………………………………………………………………………………

 
ตรีเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ได/เห็นชอบแผนการปฏิร
ประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดให/มีการขับเค
รรมปฏิรูปท่ี 4 พัฒนาระบบราชการไทยให/โปร4งใส ไร/ผลป
ุกหน4วยงานประกาศตนเป8นหน4วยงานท่ี เจ/าหน/าท่ีของรัฐ
ิหน/าท่ี (No Gift Policy)” นั้น  

คลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข/า
ในการปฏิบัติหน/าท่ีและพึงปฏิบัติให/เป8นวัฒนธรรมสุจริต
โยบายให/ผู/บริหารพนักงาน เจ/าหน/าท่ี และบุคลากรในส
ฏิบัติหน/าท่ี (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกา
ฏิบัติตามหลักเกณฑ@การรับขวัญหรือของกํานัล และปร

รให/หรือการรับของขวัญของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ พ.ศ. 25
บปรามการทุจริตแห4งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ@การรับ ทรัพ
ของรัฐ พ.ศ. 2563 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน แ

ปฏิบัติตามนโยบายอย4างเคร4งครัดต4อไป 

ทราบโดยท่ัวกัน และให/ผู/บริหาร เจ/าหน/าท่ี และบุคลาก

ระกาศ  ณ  วันท่ี  8  เดือน  กุมภาพันธ@ พ.ศ. 2565 
 
 

  ลงชื่อ 
(นายสุริยา   ตาสุวรรณ@) 

นายกองค@การบริหารส4วนตําบลหนองหล4ม 
 

………………………………….. 

ปฏิรูปประเทศด/านการปCองกัน
ขับเคลื่อนเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ผลประโยชน@ ซ่ึงเปCาหมายท่ี 1 
องรัฐทุกคนไม4รับของขวัญและ

ทศข/างต/น สร/างความโปร4งใส 
สุจริตขององค@การบริหารส4วน     
รในสังกัดทุกคนไม4รับของขวัญ 
โอกาสพิเศษต4างๆ เว/นแต4กรณี
ประโยชน@อ่ืนใดตามระเบียบ   
2544 ประกอบประกาศ

ทรัพย@สินหรือประโยชน@อ่ืนใด  
กัน และให/ผู/บริหาร เจ/าหน/าท่ี 

ลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติ
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