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ประกำศโรงเรียนบ้ำนสบกอน 
เรื่อง  นโยบำยไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) 

----------------------------------------------- 
  ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านทุจริตและ
มอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต”  (MOE TRUST & ZERO Corruption) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๑๕๖๔ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องการงดรับและให้ของขวัญใน
เทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือสร้างความตระหนัก
กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด รวมถึงการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว โรงเรียนบ้านสบกอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาน่าน เขต ๒  ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการ
ทุจริต พร้อมก าหนดมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตส านึก
และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น โรงเรียนบ้านสบกอน จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญใน
เทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด โดยสามารถแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อ
สังคมออนไลน์ หรือการท าจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ 
  

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

                                                                                               

                          (นายธวชัชัย  ยวงค า) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

The Announcement of Ban Pong Sanook School 
Subject: NO GIFT POLICY Policy 
----------------------------------------------- 

With the Minister of Education has announced its intention against corruption and 
has given the Ministry of Education's No Gift Policy on the International Anti-Corruption Day 
(Thailand) under the concept of "Ministry of Education transparency Not resistant to 
corruption” (MOE TRUST & ZERO Corruption) for the fiscal year in 2022 on December 15th , 
2022 and the Office of the Basic Education Commission has issued an announcement of 
the Office of the Basic Education Commission( No Gift Policy) in December 15th , 2021 in 
order to raise awareness to anti – corruption and unable to tolerate corruption for personnel 
in the organization. Moreover, the school together creates a good image to community. 

In order to comply with the aforementioned intention, Bansobkorn School under Nan 
Primary Educational Service Area Office 2 recognizes the importance of raising awareness of 
not accepting and intolerant of corruption and set measures to prevent corruption and 
misconduct as well as to create values, attitudes, consciousness and behaviors of personnel 
in the organization to avoid actions that may affect discretion or decision to act or cause 
conflicts of interest. Therefore, Bansobkorn  School announced No Gift Policy on festivals or 
any other occasions but can express best wishes to each other by using a greeting card 
blessings on social media or volunteering instead of giving gifts 

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved. 
   Given on May 17th , 2022 
 
  
 

           

      Mr. Thawatchai yuangkham 

                   Director of  Bansobkorn School 

 

 


