
 

 

 

ประกาศโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

................................................................................................. 
     ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้าน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อ 
ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กจิกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ 
ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น 

ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สรา้งความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างคา่นิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียน 
ท่าแร่ศึกษา จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนไม่รับของขวัญและของกำนัล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวญัหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนถือ 
ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  6 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2566 

 
     
            (นายอาทิตย ์ขูรีรัง) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนทา่แร่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Announcement of Tha Rae Suksa School 
Subject : No Gift Policy 

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

plan in prevention and suppression of corruption and misconduct (Revised Edition), assign to 
carry out important reform activities (Big Rock); Reform Activity the fourth, to develop the Thai 
bureaucracy to be transparent without benefits, which is the first objective, item 1.1, “all 
government agencies shall declare themselves to be all government officials do not accept gifts 
and gratuity from performance of their duties (No Gift Policy).” 

In this regard, to reform activities according to the aforementioned national  
reform plan, create transparency within the organization, establish values in performing duties 
and treat them as the culture of integrity of Tha Rae Suksa School. Therefore has announced a 
policy for administrators, All teachers and personnel in the school not to accept gifts and 
gratuity from performing their duties (No Gift Policy) in every festival and special occasions. 
Unless the necessity is unavoidable, the criteria for accepting gifts must be followed. and any 
other benefits according to the Rules of the Office of the Prime Minister on Giving or Receiving 
Gifts of Government Officials, B.E.2544. in conjunction with the Notification of the National Anti-
Corruption Commission Re: Rules for Receiving Assets or Other Benefits, by the Code of Conduct 
of State Officials B.E. 2563 

It is hereby announced for the general information that the administrators,  
determine to all teachers and personnel in the school shall follow strictly the policy. 
 
 
            It is hereby announced for the general information. 

Announced on 6 Feb B.E. 2023 
 
                                   
                                               (Athid Khureerung) 
                                      Director of Tha Rae Suksa School 

 
 
 


