ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
…………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ ทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเสริ ม สร้า งวั ฒ นธรรมและค่า นิ ย มสุ จริต ในการปฏิบ ัต ิ งานอย่า งมี ค ุ ณธรรม จริยธรรม ไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงกำหนดนโยบาย
การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้
1. ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
2. ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา งดให้ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดแก่
บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
3. ข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของ
กำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีชอบด้วยกฎหมาย
4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ
ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร
บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(นางเพียงแข ชิตจุ้ย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

Announcement of Suratpittaya School in the topic of no gift policy
Suratpittaya School in the position of the basic skill studies have a vision of
unacceptable through the corruptions and the ideal of the defendant due to corruption
and non-behaved behaviors. All of these have been included in building values, visions,
conscious minds, and behaviors of the related co-workers in each position which might lead
to do wrong things
For building good manors and good values which can be related in work-behaviors,
that might lead to positive aspects and non-layered benefits in work position and defendant
due to the corruptions. Suratpittaya School had decided not to receive and gifts or money in
all reasons which is related to working time
1. All the staff in the school will not be able to receive any gifts from any person and
positions inside and outside school area
2. All the staff in the school will not be able to give and gifts to the person which isn’t
related to school campus
3. All the staff must not do anything to get what they want no matter what’s the
reason was
4. All the greeting, and self-acting in other events that related to Thai culture must
use the way which is more formal, such as Sign names through the record books,
social or online events, etc. Instead of giving gifts
Announced on 11st August 2022

(Mrs. Phiengkae Chitjuy)
Director of Suratpittaya School

