นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือ
สร างวัฒนธรรมองค*กร โดยการนำของนาย เผชิญศักดิ์ แกวเขียว ผู อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เกี่ยวกับจากนโยบายไม3รับของขวัญ (No Gift Policy) ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ประกาศนโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy)
นายเผชิญศักดิ์ แกวเขียว ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 2 ไดประกาศนโยบายการใหและรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีสาระสำคัญ ดังนี้
1. บุคลากร ไม3ควรเรียกรองหรือรับของขวัญ ทรัพย*สินหรือประโยชน*อื่นใดจากผูที่มีความ
เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งจะทำให การปฏิบัติงานไม3เปIนไปตามมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต3อการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ และควรศึกษาหลักการและแนวคิดที่ใชประกอบการ
ดำเนินการตามนโยบายใหและรับของขวัญตามหลักเกณฑ*ของคณะกรรมการปLองกันและปราบปราม
การทุจริตแห3งชาติ ภาครัฐจะรับของขวัญหรือผลประโยชน* อื่นใดไม3ได เวนแต3โดยธรรมจรรยาเท3านั้น
คือ ตามปกติ ตามธรรมเนียมประเพณี โดยตองอยู3ภายใตเงื่อนไขว3าจะรับของขวัญหรือประโยชน*อื่นใด
จากญาติพี่นองตามฐานะ แต3ถาเปIนบุคคลอื่นตองไม3เกินสามพัน (3,000) บาท และต องดำเนินการ
ตามนโยบายการให และรับ ของขวัญ ตามที่ กำหนดไว ในกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศต3า ง ๆ ที่
กำหนด รวมทั้งควรงดการใหของขวัญและของกำนัล หากการใหมีอิทธิพลต3อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หนาที่
2. การใหของขวัญตามประเพณีนิยมมูลค3าของขวัญที่ใหตองเปIนไปตามกฎหมายและระเบียบ
3. หากมีการจัดงานเลี้ยงปSใหม3 ขอใหเปIนไปเพื่อสรางความรัก ความสามัคคีและสรางหมู3
คณะ ขอใหเปIนไปดวยความเรียบง3าย ไม3ฟุUมเฟVอยและคำนึงถึงประโยชน*สูงสุดแก3สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 และส3วนรวม
4. ผู บังคับบัญชาทุกระดับต องประพฤติและดำรงตนเปIนแบบอย3างที่ดี พร อมทั้งกำชับดู แล
บุคลากรในสังกั ด ให ประพฤติ ตนเกี่ ยวกั บการให หรื อรับ ของขวัญ หรื อประโยชน* อื ่น ใดให ถู กต อง
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวของ
5. ห ามการเรี่ยไรในหมู3บุคลากร หรือการใช เงินสวัสดิการใดของส3วนรวมเพื่อการจัด หา
ของขวัญใหแก3 ผูบังคับบัญชาโดยเด็ดขาด
6. ควรใช บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร ใช บัตรแสดงความยินดีและอวยพร ในสื่อ
สังคมออนไลน*แทนการใหของขวัญที่มีมูลค3าเกินกว3าที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปIนการเสริมสรางทัศนคติ
ในการประหยัด สร างค3านิยม มัธยัสถ*ของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2
7. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน*ให บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ*ของคณะกรรมการปLองกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต แห3 งชาติ ว 3 า เจ าหน าที ่ ภ าครั ฐจะรั บ ของขวั ญ หรื อผลประโยชน* อื ่ น ใดไม3 ได เว นแต3 โ ดย

ธรรมจรรยาเท3านั้นคือ ตามปกติ ตามธรรมเนียมและประเพณี โดยต องอยู3ภายใต เงื่อนไขว3าจะรับ
ของขวัญหรือประโยชน*อื่นใดจาก ญาติพี่นองตามสมควรแก3ฐานะ แต3ถาเปIนบุคคลอื่นตองไม3เกินสาม
พัน (3,000) บาท
8. ใหบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ถือปฏิบัติตน
ตามนโยบายการใหและรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) อย3างเคร3งครัด
กิจกรรมที่ 2 สร4างการรับรู4ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส9
สำนั กงานเขตพื ้ นที ่การศึ กษาประถมศึกษาสุ พรรณบุ รี เขต 2 ได สร างการรั บ รู เกี่ ยวกับ
นโยบายไม3รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยจัดทำเปIนแผ3นปLายภาพโฆษณา (banner) ไว ที่หนา
เว็บไซต*เขตสุจริต เพื่อประชาสัมพันธ*ใหทราบโดยทั่วไป

ภาพ : การประชาสัมพันธ*สรางการรับรูผ3านสื่ออิเล็กทรอนิกส* บนหนาเว็บไซต*เขตสุจริต

กิจกรรมที่ 3 จัดทำสติ๊กเกอร9ประชาสัมพันธ9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดจัดทำสติ๊กเกอร*
ประชาสัมพันธ* “งดรับ งดให ของขวัญและของกำนันทุกชนิด” และนำไปติดไวในจุดต3าง ๆ บริเวณ
สำนักงาน เพื่อประชาสัมพันธ*นโยบายการไม3รับของขวัญ

ภาพ : สติ๊กเกอร*ประชาสัมพันธ*

ภาพ : ติดสติ๊กเกอร*ในสำนักงาน

กิจกรรมที่ 4 จัดทำป@ายประชาสัมพันธ9หน4าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ไดจัดทำปLายประชาสัมพันธ*
นโยบายการไม3รับของขวัญ (No Gift Policy) ไวที่บริเวณหนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
เผยแพร3และประชาสัมพันธ*ใหผูที่มาติดต3อทุกคนไดรับทราบ

ภาพ : ปLายประชาสัมพันธ*หนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมที่ 5 ประกาศนโยบายการไมรับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
เรื่อง นโยบายการให#และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน#าที่ (No Gift Policy)
---------------------------------------------พระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว=าด#วยการป>องกันและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา
๑๒๘ กำหนดว=า ห#ามมีให#เจ#าพนักงานของรัฐผู#ใดรับทรัพยEสินหรือประโยชนEอื่นใดอันอาจคำนวณเปGนเงินได#จากผู#ใด
นอกเหนื อ จากทรั พ ยE สิ น หรื อ ประโยชนE อัน ควรได# ต ามกฎหมาย กฎ หรื อข# อบั งคั บ ที่ ออกโดยอาศั ย อำนาจตาม
บทบัญญัติแห=งกฎหมาย เว#นแต=การรับทรัพยEสินหรือประโยชนEอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑEและจำนวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ รับทราบการดำเนินการของ
สำนักงานคณะกรรมการป>องกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช ) ในการต=อต#านการให#สินบน
เจ#าหน#าที่ของรัฐ และมติคณะรัฐนตรีเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕'๖๓ เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ ด#านการป>องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กำหนดการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกิจกรรม
ปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให#โปร=งใสไร#ผลประโยชนE เป>าหมายที่ ๒ ข#อ ๑.๑
ให#ห น= วยงานของรัฐทุ กหน=วย ประกาศตนเปG น หน=วยงานที่ เจ#าหน#าที่ ของรัฐทุกคนไม=รับ ของขวัญ และของกำนั ล
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน#าที่ (No Gift Policy) ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
จึงกำหนดนโยบายการให#และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน#าที่ เพื่อเสริมสร#างวัฒนธรรมและค=านิยมสุจริต
ในการปฏิบัติงานอย=างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม=มีผลประโยชนEทับซ#อนจากการปฏิบัติหน#าที่และป>องกันการทุจริต
ดังนี้
๑. บุคลากร ไม=ควรเรียกร#องหรือรับของขวัญ ทรัพยEสินหรือประโยชนEอื่นใดจากผู#ที่มีความเกี่ยวข#องในการ
ปฏิบัติหน#าที่ ซึ่งจะทำให#การปฏิบัติงานไม=เปGนไปตามมาตรฐานจริยธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต=อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน#าที่ และควรศึกษาหลักการและแนวคิดที่ใช#ประกอบการดำเนินการตามนโยบายให#และรับของขวัญตาม
หลักเกณฑEของคณะกรรมการป>องกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติ ภาครัฐจะรับของขวัญหรือผลประโยชนE
อื่นใดไม=ได# เว#นแต=โดยธรรมจรรยาเท=านั้น คือ ตามปกติ ตามธรรมเนียมประเพณี โดยต#องอยู=ภายใต#เงื่อนไขว=าจะรับ
ของขวัญหรือประโยชนEอื่นใดจากญาติพี่น#องตามฐานะ แต=ถ#าเปGนบุคคลอื่นต#องไม=เกินสามพัน (๓,๐๐๐) บาท และ
ต#องดำเนิน การตามนโยบายการให#และรับ ของขวัญ ตามที่ กำหนดไว#ในกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศต=าง ๆ ที่
กำหนด รวมทั้งควรงดการให#ของขวัญและของกำนัล หากการให#มีอิทธิพลต=อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน#าที่
๒. การให#ของขวัญตามประเพณีนิยมมูลค=าของขวัญที่ให#ต#องเปGนไปตามกฎหมายและระเบียบ
๓. หากมีการจัดงานเลี้ยงปZใหม= ขอให#เปGนไปเพื่อสร#างความรัก ความสามัคคีและสร#างหมู=คณะ ขอให#เปGนไป
ด#วยความเรียบง=าย ไม=ฟุ\มเฟ]อยและคำนึงถึงประโยชนEสูงสุดแก=สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒ และส=วนรวม
๔. ผู#บังคับบัญชาทุกระดับต#องประพฤติและดำรงตนเปGนแบบอย=างที่ดี พร#อมทั้งกำชับดูแลบุคลากรในสังกัด
ให#ประพฤติตนเกี่ยวกับการให#หรือรับของขวัญหรือประโยชนEอื่นใดให#ถูกต#องสอดคล#องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ประกาศที่เกี่ยวข#อง
๕. ห# ามการเรี่ยไรในหมู= บุคลากร หรือการใช#เงินสวัส ดิการใดของส=วนรวมเพื่ อการจัด หาของขวัญ ให#แก=
ผู#บังคับบัญชาโดยเด็ดขาด
๖. ควรใช#บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร ใช#บัตรแสดงความยินดี และอวยพร ในสื่อสังคมออนไลนE
แทนการให#ของขวัญที่มีมูลค=าเกินกว=าที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปGนการเสริมสร#างทัศนคติ ในการประหยัด สร#างค=านิยม
มัธยัสถEของบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

๗. กรณี การรับของขวัญ หรือรับผลประโยชนEให#บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๒ ปฏิบัติตามหลักเกณฑEของคณะกรรมการป>องกันและปราบปรามการทุจริตแห=งชาติว=าเจ#าหน#าที่
ภาครัฐจะรับของขวัญหรือผลประโยชนEอื่นใดไม=ได# เว#นแต=โดยธรรมจรรยาเท=านั้นคือ ตามปกติ ตามธรรมเนียมและ
ประเพณี โดยต#องอยู=ภายใต#เงื่อนไขว=าจะรับของขวัญหรือประโยชนEอื่นใดจาก ญาติพี่น#องตามสมควรแก=ฐานะ แต=ถ#า
เปGนบุคคลอื่นต#องไม=เกินสามพัน (๓,๐๐๐) บาท
๘. ให#บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ถือปฏิบัติตนตามนโยบาย
การให#และรับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน#าที่ (No Gift Policy) อย=างเคร=งครัด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเผชิญศักดิ์ แก#วเขียว)
ผู#อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๒

