
 

 

        

 ประกาศโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา 
เรื่อง นโยบายการไม่รบัของขวญัและของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที่ (NO Gift Policy) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    .............................................................................................................  

ขา้พเจ้า นายอนันต์ เงาเดช ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา ในฐานะผู้บรหิารสูงสุดของโรงเรยีน
เมอืงยาววทิยา ขอประกาศนโยบายไม่รบัของขวญัและ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที ่(No Gift Policy) 
และขอประกาศเจตจ านงของผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทุกคนไม่รบัของขวญั และ ของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏบิตัหิน้าที ่(No Gift Policy) โดยร่วมกนัสรา้งวฒันธรรมสุจรติใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร ปลูกและปลุกจติส านึก  
สรา้งทศันคต ิค่านิยมทีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าที ่คดิถงึประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตวั มจีติสาธารณะ 
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการอย่างถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัแิละสามารถ ตรวจสอบได้ ไม่กระท าการอนั
เป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม ไม่รบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด อนัอาจ
ค านวณเป็นเงนิไดจ้ากผูใ้ด นอกเหนือจากทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อนัควร ไดต้ามกฎหมาย กฎ หรอื ขอ้บงัคบัที่
ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรบั ทรพัย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยา โดยการจดัอบรมให้ความรู้ การจดัท าโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์ และแนวทางปฏิบตัิการให้หรอืรบั
ของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใด “เป็นหน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัทุกคนไม่รบัของขวญั และของก านัลทุกชนิดจาก
การปฏบิตัหิน้าที ่” (NO Gift Policy) โดยขอใหผู้บ้รหิาร ครแูละบุคลากรของโรงเรยีนยดึถอืปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั  
 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  

ประกาศ ณ วนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

 

ลงชื่อ 

     (นายอนนัต ์เงาเดช) 

          ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการโรงเรยีนเมอืงยาววทิยา 

 



 

 

 

Announcement of Mueang Yao Witthaya School 
Subject: Policy of Not Accepting All Kinds of Presents and Gifts from Performing Duties  
(No Gift Policy) 

  …………………………………………………………………………………… 

I am Mr. Anan Ngaodet, Director of Mueang Yao Witthaya School as Chief Executive of Mueang 
Yao Witthaya School  We would like to announce the policy of not accepting gifts and All gifts from the 
performance of duty (No Gift Policy) and would like to announce the intention of the administrators, 
teachers and all personnel do not accept gifts and Gifts of all kinds from the performance of duties (No 
Gift Policy) together to create a culture of honesty to occur in the organization. Cultivate and awaken 
awareness, create good attitudes and values in performing duties. Think of the public interest more than 
the personal benefit, have a public mind, perform official duties properly, transparent, fair,  
non-discriminatory and can be audited, does not act in a conflict of interest Individuals and common 
interests not accepting assets or any other benefits which may be calculated as income from any person 
other than the property or reasonable benefit in accordance with the law, rule, or regulations issued by 
virtue of law except for the receipt of property; any other ethical benefits by providing knowledge training 
preparation of publicity posters and guidelines for giving or receiving gifts or other benefits “It is an agency 
that not all government officials accept gifts. and all kinds of gifts from the performance of duties” (NO 
Gift Policy). Teachers and school personnel strictly adhere to this practice. 
 

 This Announcement shall be informed and observed accordingly. 

 Announced on 1st October 2021 

 

 

(Mr. Anan Ngaodet) 

       Director of Mueang Yao Witthaya School 

 


