
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 

เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ให้ความส าคัญกับการบริหารงานด้วย คุณธรรม และความ
โปร่งใสตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ.2552 ประมวล จริยธรรม ข้าราชการพลเรือนส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 
เรื่องนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ     
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม การทุจริต           
ในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง)ได้ศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2564-2567 (ระยะ 4 ปี) ซึ่งครอบคลุมด้านความ โปร่งใส ด้านความ 
รับผิดชอบ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมใน องค์กร ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน      
และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อม่ันว่าความประพฤติของ ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนอง
ต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ ประชาชนและคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน จะประพฤติตนอย่าง
สมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุง
พฤติกรรมของตนเองให้ เหมาะสม ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 
ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรม                                       
แก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง)                     
จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับพันธกิจ/เป้าหมายของโรงเรียนอนุบาลปะทิว
(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง)ที่ว่า “แสงสว่างคุณธรรม น าปัญญา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน บนพ้ืนฐานความพอเพียง                           
ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการ บริหารใน การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ
ด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระท า  สิ่งใดควรงดเว้น                                    



เพ่ือให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและจะยืนหยัด
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ สูงสุดของประชาชน และรวมใจท าดีเพ่ือพ่อหลวงของเรา ในนามผู้บริหาร         
ของโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสน-พิพิธราษฏร์บ ารุง) ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงาน ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตตาม
หลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนอนุบาลปะทิว                        
(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ทุกรูปแบบและจะยึดมั่น ท าให้โรงเรียนอนุบาลปะทิว      
(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน ส่งเสริมให ้              
บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีก าหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ ส่วนตน                  
กับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการ
ถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง)            
ตระหนักถึงผลร้า ภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพ่ือให้ เกิดวัฒนธรรม การต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปชั่น 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)            
อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง)เกิดความละอายหรือความกลัว                                                                       
ที่จะท าการทุจริต คอร์รัปชั่น 

4. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง)ถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น 

5. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับส านักส่วนกลางและส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 

5.3 ร่วมกันด าเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในส่วนกลาง            
ผู้บริหาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง)                      
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดการ ศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ                                



เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ ทุจริต                                                   
และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ บุคลากร ทางการศึกษา               
ในพ้ืนที่ทั่วประเทศอาทิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษาและ บุคลากรทางการ ศึกษาที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ในการเผยแพร่ รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง                     
และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมต่อต้าน การทุจริต และมี ส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและ          
ปราบปรามการทุจริต 

5.6 ร่วมกันจัดท าดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานในโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฏร์-
บ ารุง) และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                            
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

5.7 ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการ ด าเนินงานในฐานะ                                 
เครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

5.8 ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงาน ความร่วมมือดังกล่าว 

5.9 รวมกันด าเนินการอ่ืนใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ อย่าง เต็มก าลัง ความสามารถ             
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

(นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บ ารุง) 

 

 

 

 



 

 

Announcement of Anubanpathiu  School 

On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency 

As the government policy of General Prayut Chan-o-cha; the Prime Minister of Thailand, sets and states 

the policies of good governance administration and anti-corruption on September 12th, B.E.2557 (2014) to the 

National Legislative Assembly of Thailand in accordance with the Civil Service Code of Ethics in B.E.2552 (2009), 

the announcement of Office of the Basic Education Commission (OBEC) on the Regulations of OBEC Officials' 

Ethics B.E.2552 (2009), the Integrity and Transparency Assessment handbook Anubanpathiu School and the 

handbook of the National Anti-Corruption Commission on Code of Ethics and Integrity and Transparency 

Assessment (ITA). 

 Anubanpathiu School has studied and administered   a comprehensive range of transparency and 

accountability, safety from corruption in the operation, culture and morality in the organization. Morals work in 

the agency. And communications within the agency and believes that the conduct of teacher, officials and 

personnel in all missions will need to respond to the needs of society. It is trusted by the public and expects 

that all civil servants will behave in honor while acting on their responsibilities to compare to the practice and to 

improve their behavior appropriately. On behalf of administrator, I intent to conduct and support all of the 

officials in Anubanpathiu School to perform their duties effectively, morally and transparently and with respect 

and honesty to prevent and suppress corruption and misconduct of officials at all levels, including responding 

and facilitating people with justice and fairness. Furthermore, I will perform with all of teacher and officials in 

Anubanpathiu School to my duty in response to administrate with good governance and anti-corruption 

mission. I would like to announce my intention to administrate this office in an honest, transparent, accountable 

and responsible manner and fight against all forms of corruption by valuing good governance and anti-corruption 

policies for the utmost benefits of people. As such, dedicate to do as follows: 



 1. Perform duties with accuracy, fairness and compliance with laws, regulations, principles and support officials to 

perform their duties under laws and regulations strictly  

2. Create a culture, good moral and awareness which hold the liability and responsibility in all processes to create 

social norms and morals to prevent corruption and uphold responsibility and accountability. This will make the 

officials of Anubanpathiu School aware and understand of the impact and the damage caused by corruptions and 

nation as well as create sustainable anti-corruption culture.  

3. Reject corrupt behaviors and do not tolerate corrupt policies that may lead to social sanction which will make 

the officials of Anubanpathiu School be shameful to conduct corruption. 

 4. Cultivate consciousness for learner of schools to be aware of the impact and damage caused by corruption.  

5. Anti-corruption and cooperation models;  

5.1 Coordinate and be participated with all offices to carry into the National Anti-Corruption Strategy Phase 3 

(B.E.2560-2564). 

 5.2 Cooperate as an anti-corruption network between Basic Education Committee Secondary Educational Service 

Area Office and all schools affiliation.  

5.3 Collaborate and share knowledge about especially encouraging morals and ethics for the administrators of 

school, teachers and officials to participate in the dissemination of anti-corruption campaign and to join anti-

corruption activities and anti corruption network.  

5.4 Communicate and facilitate all communication channels for public relations of anti-corruption and to support 

the anti-corruption network.  

5.5 Advise, suggest, monitor, follow up and assess the anti-corruption activities. 

 5.6 Cooperate with all offices in all forms of anti-corruption. Hereby announced to be acknowledged and practiced 

by all involved. 



            Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved   Given on August   
2 /, 2565 (2022)  
 
 

 
 

                                                                                     (Mr.Thamrong Theppitoon) 
 

            Director of Anubanpathiu School 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 

                               เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift  Policy) 

   ..........................................................................................  

  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยก าหนดให้มีการขับเคลื่อนเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้
ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่๑ ข้อ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

  ในการนี้  เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรม
สุจริตของโรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร ข้าราชการบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ
ต่างๆ เว้นแต่กรณีจ าเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การรับของขวัญหรือของก านัล และ
ประโยชน์อ่ืนใด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
ประกอบประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

      ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

         

 (นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บ ารุง) 

 



 



 


