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ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไดเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดใหมีการขับเคลื่อนเพ่ือดำเนินกิจกรรมปฏิรูปท่ีสำคัญ 

(Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใสไรผลประโยชน ซึ่งเปาหมายที่ ๑ ขอ ๑.๑ 

“ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานประกาศตนเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของ

กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  (No Gift Policy)” นั้น 

ในการนี้เพื ่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปประเทศขางตน สรางความโปรงใสใน

หนวยงาน สรางคานิยมในการปฏิบัติหนาท่ีและพึงปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการฉะเชิงเทรา จึงประกาศนโยบายใหผูบรหิาร ขาราชการครู เจาหนาที่ และบุคคลากรในสังกดัทุกคน

ไมรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาศพิเศษ

ตางๆ เวนแตกรณีจำเปนไมอาจหลีกเลี่ยงไดตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการรับของขวัญหรือของกำนัน และ

ประโยชนอื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.

๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ 

จึงประกาศมาเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน  และใหผู บริหาร ขาราชการครู เจาหนาที่ และบุคคลากร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดตอไป 

                     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                                      (ลงชื่อ)               

(นายกฤษณะ ซ่ือสัตย) 

ผูอำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 
                        เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

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

 
      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา มีความมุ'งม่ันในการบริหารงานให(สําเร็จตามพันธกิจ 

อย'างมีธรรมาภิบาล ให(ความสําคัญกับการป.องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สร(างความศรัทธา และ
ความเชื่อม่ันแก'สังคม ข(าพเจ(าในฐานะผู(บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศีกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา จึงขอประกาศเจตจํานง
ในการบริหารงานด(วยความซ่ือสัตยสุจริตอย'างโปร'งใส สามารถตรวจสอบได(พร(อมรับผิดชอบ และต'อต(านการทุจริต ทุก
รูปแบบ ท้ังนี้ ขอให(บุคลากรทุกคนมุ'งม่ันปฏิบัติงานตามภารกิจด(วยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม และ ปราศจากการ
ทุจริต ตามนโยบาย ดังต'อไปนี้ 

    ๑. ด(านความโปร'งใส คือ เป<ดเผยข(อมูลการดําเนินภารกิจของหน'วยงาน รวมถึงข(อมูลการจัดซ้ือ จัดจ(าง เป<ด
โอกาสให(ประชาชนหรือผู(มีส'วนได(ส'วนเสียเข(ามามีส'วนร'วมในการตรวจสอบและมีระบบการบริหารจัดการ เรื่องร(องเรียน
ท่ีชัดเจน 

    ๒. ด(านความพร(อมรับผิดชอบ คือมุ'งม่ันต้ังใจปฏิบัติราชการอย'างเต็มประสิทธิภาพภายใต(กฎหมายระเบียบ 
วิธีการท่ีถูกต(อง รับผิดชอบต'อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร(อมท่ีจะถูกตรวจสอบ เพ่ือให(ประชาชน เกิดความ
เชื่อม่ันต'อโรงเรียนเตรียมอุดมศีกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

   ๓. ด(านความปลอดจากการทุจริต คือปฏิบัติหน(าท่ีด(วยความซ่ือสัตยสุจริต ไม'ใช(ตําแหน'งหน(าท่ี เอ้ือประโยชน@ 
ให(แก'ตนเองหรือรับสินบน 

   ๔. ด(านวัฒนธรรมคุณธรรมในหน'วยงาน คือไม'ยอมรับการทุจริตทุกประเภท และไม'เพิกเฉยท่ีจะดําเนินการ 
เพ่ือยับยั้งการทุจริตในหน'วยงาน 

   ๕. ด(านคุณธรรมการทํางานในหน'วยงาน คือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีความเปCนธรรม   
ในการปฏิบัติงาน อํานวยความยุติธรรมและมีความโปร'งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการงบประมาณ และ
การมอบหมายงาน 
 

จึงประกาศให(ทราบและถือปฏิบัติท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

      (นายกฤษณะ ซ่ือสัตย@)  
ผู(อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

 
 
 



 

 

 

 

Announcement of Triamudomsuksapattanakarn Chachoengsao School 

Subject: Honest Intent in Administration of Triamudomsuksapattanakarn Chachoengsao School 

……………………………………………………. 
Triamudomsuksapattanakarn Chachoengsao School have determination in the 

management to achieve the mission with good governance emphasis is placed on the 
prevention and suppression of                corruption and misconduct. Build faith and confidence in 
society 

    I am the administrator of Triamudomsuksapattanakarn Chachoengsao School. 
Therefore, I would like to declare my                                   intention to Management with honesty and transparency 
can check ready to take responsibility and resist all forms of corruption. All personnel are 
requested to commit to perform their duties with honesty, integrity, ethics and without 
corruption, as follows: go ahead 

1. Transparency is the disclosure of information on the operations of the agency. 
including purchasing information employment provide opportunities for people or 
stakeholders to participate in the audit. 

2. Responsibility is to be determined to perform official duties with full efficiency 
comply with the laws, regulations, and the correct methods. Responsible for decision 
making and administration and ready to be inspected in order for the people to have 
confidence in the authorities 

3. Free from corruption is to perform duties with honesty. Do not use the position 
benefit yourself or accept bribes. 

4. The moral culture in the organization is not to accept all types of corruption and 
not neglect to take action to stop corruption in the agency 

5. Moral aspects of working in the agency is to set clear standards of work 
fairness in work to provide justice and transparency in personnel management, management 
budgets and assignments 

Therefore, the announcement was made for acknowledgment and general 
practice. 

                         Announced on the 15th day of May 2022 
 

 
 

 

                               Mr. Krissana  Suasat 
     Director of Triamudomsuksapattanakarn Chachoengsao School 
 
 
 



 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายคุณธรรม 
และความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
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