
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

………………………………………………………………… 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยก าหนดให้มีการขับเคล่ือน เพื่อด าเนินกิจกรรม
ปฏิรูปท่ีส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ซึ่ง
เป้าหมายท่ี ๑ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่
รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) 

ในการนี้ เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน สร้างค านิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียน ท่าอุแท
พิทยา จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆเว้นแต่
กรณีจ าเป็นไม่อาจหลีกเล่ียงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของก านัล และประโยชน์อื่นใด 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

(นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง) 
รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 

 



 

 

 

Declaration of ThaUtaePittaya School 

About No Gifts Policy No Gift Policy 
………………………………………………….. 

According to the Cabinet resolution of December November 2020 has approved a 
plan to reform the country on economic development. Sibling and...crack down on 
corruption and misconduct (Revised version, with the requirement to be driven to: carry out 
reform activities Big Rock, reform activities. Fifth, develop the Thai government system to be 
transparent and ineffective. Benefit. Target one.1.1. To all government agencies.               
The proclamation is an agency of government officials. Everyone doesn't take presents, 
and...all kinds of gifts of service (No Gift Policy) 

In this regard, to drive crow activities. Reform according to the above national reform 
plan, creating a new economy. Internal transparency The agency created a buzzword for the 
practice. Duty and practice as an honest culture of ThaUtaePittaya School So I'm 
announcing a policy to my executives. Not all teachers and educational personnel are in 
charge. Receive gifts and stuff all kinds of gifts from the service of service. All events and 
special occasions leave aside the necessary. Can't be avoided. I have to follow suit.Criteria 
for receiving gifts or gifts and benefits Any other court order. The Prime Minister on giving or 
receiving 2001 Government Officials' Commendation announce a commission Prevention 
and Suppression of Tea Corruption discuss the criteria for receiving property or benefit a 
moral other of the public officials in 2563 B.E. 

Therefore, it was announced and observed by the Governor.Let's go. 
Announced on 28 June B.E. 2565 
 

    

(Miss Pornpimon Saefung) 

Deputy Director acting in position 

At the director of ThautaePittaya School 



 

 

ประกาศโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 
เรื่องเจตจ านงในการบริหารโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  

มุ่งสู่ความเป็นองค์การธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
................................................................. 

 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก   
ธรรมาภิบาล อย่ าง โปร่ง ใส ตรวจสอบไ ด้ พร้อมรับผิดชอบ เพื่ อสร้ างความเ ช่ือมั่นแก่ สังคมว่ า             
โรง เรียนท่าอุแทพิทยา มี เจตจ านง ต่อต้านการทุจริตคอรัป ช่ั น ทุกรู ปแบบ และจะยึดมั่นท าให้             
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา เป็นองค์กรท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันในหน่วยงาน 
รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนท่าอุแทพิทยา และประทศชาติเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดความละอายหรือความกลัวที่
จะกระท าการทุจริตคอรัปชัน 

4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

5. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดข้ึนในองค์กร 
บริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

(นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง) 
รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง   
  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 

 



 
 

Declaration of Tha Utae Pittaya School 
Re: Declaration of Honesty Intent to Administrate ThautaePittaya School 

towards Corporate Governance and Transparency 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ThautaePittaya School declares the honesty intention to perform the administrative 
duties in accordance with good governance principles in a transparent, verifiable manner, 
and is responsible for ensuring that ThautaePittaya School aims to combat all forms of 
corruption and adhere to making ThautaePittaya School a virtuous and transparent 
organization by doing the following:  

1. To operate all procedures in accordance with the law and regulations, and 
encourage personnel to work in accordance with the laws and regulations required.  

2. Educate and raise awareness, values in combating corruption, know to distinguish 
personal interests with the common good, cultivate moral awareness and prevent 
corruption in the agency, as well as have a strong, effective internal balance. It will give civil 
servants, teachers, and education personnel to ThautaePittaya school and the natioa culture 
of anti-corruption.  

3. Do not accept corruption behavior and do not tolerate social sanctions. This can 
result in civil teachers and education personnel being ashamed or afraid of committing 
corruption.  

4. Strive to work fairly, honestly, quickly, efficiently in accordance with operational 
standards.  

5. To manage the principles of good governance and jointly create a culture of virtue 
in the organization, manage the budget with transparency, value for money, bring the best 
benefits to the government. 
  From now on. Announced on 28 June 2022  
 

 
(Miss Pornpimon Saefung) 

Deputy Director acting in position 
At the director of ThautaePittaya School 



กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

 





 



 


