
ประกาศโรงเรียนพนมศึกษา
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY)

-----------------------------------------------
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดําเนิน
กิจกรรมปฏิรูปท่ีสําคัญ (BIG ROCK) กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซ่ึง
เป้าหมายท่ี ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)” นั้น

ในการน้ี เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียนพนมศึกษาจึง
ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกํานัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจําเป็น
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือกํานัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นางผกา สามารถ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา



Announcement of Phanomsuksa School
Subject: NO GIFT POLICY

**************************************************
According to the Cabinet Resolution on December 8, 2020, the country's reform

plan on prevention and suppression of corruption and misconduct has been approved.
(Revised Edition) by stipulating that there will be a drive to carry out important reform
activities (BIG ROCK). Reform Activity 4 Develop the Thai bureaucracy to be transparent and
useless. The frst goal, Article 1.1, "All government agencies shall declare themselves as the
agencies that all government offcials do not accept gifts and gifts of any kind from the
performance of their duties (NO GIFT POLICY)".

In this regard, to drive the country's reform activities above Create transparency
within the organization Create values in the performance of duties and should be treated as
an honest culture of Phanomsuksa School, therefore, announces a policy for all
administrators, teachers, and educational personnel in their affliates not to accept gifts and
gifts of any kind from performing their duties (NO GIFT POLICY) on all festivals and occasions.
special occasions Unless the necessity is unavoidable, the rules for accepting gifts or gifts
must be followed. and any other benefts pursuant to the Rules of the Offce of the Prime
Minister on Giving or Receiving Gifts of Government Offcials, B.E. 2020

therefore announced for acknowledgment and general practice

Announced on the 2nd day of November B.E. 2121

(Mrs. Phaka Samart)
Director of Phanomsuksa School






