
     



 

 ประกาศ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ   

เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ    

…………………………………………………   

          โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ ได ให ความสําคัญกับการบริหารงานดวย

คุณธรรม และความโปรงใส ตามนโยบาย ทานนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 

2557  ในดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 

2552  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน สํานักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตามคู'มือการ

ประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment  : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) 

และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั(ป.ป.ท.)   

          

   โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ ไดศึกษาและบริหารงาน ซ่ึงครอบคลุมดานความ

โปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 

ดานคุณธรรมการทํางาน ในหนวยงานและดานการสื่อสารภายในหนวยงานและเชื่อม่ันวาความประพฤติของ

ขาราชการและบุคลากรทุกคน ในสังกัด จะตองตอบสนองตอความตองการของสังคม เปนท่ีเชื่อถือไววางใจของ

ประชาชนและคาดหมายวา ขาราชการทุกคนจะประพฤติตนอยางสมเกียรติในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามความ

รับผิดชอบของตนเพ่ือใช  เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให เหมาะสม   

 

 ขาพเจา นางสุนิพา  ไชยหงษ ขอแสดงเจตจํานงในฐานะเปนผูบริหารโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน                   

(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ วาพรอมท่ีจะสงเสริมสนับสนุนให ขาราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน ปฏิบัติงาน

อยางโปรงใสในการ มีคุณธรรม ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมท่ีจะรักษาผลประโยชนของ

รัฐและมอบความเปนธรรมแกประชาชนอยางเสมอภาคและเทาเทียม   

 

 ขาพเจา ขอแสดงเจตจํานงตอเพ่ือนขาราชการ ทุกคนวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาท่ีดานการบริหาร ในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดวยสํานึกและตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู ดวยความสามารถ

ดวยความสุจริตเท่ียงตรง จะต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีโดยเต็มสติปญญา และดวยความมีสติยั้งคิด รู วาสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 

สิ่ง ใดควรกระทํา สิ่งใดท่ีควรงดเวน เพ่ือให งานท่ีทําปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดประโยชนสูงสุด โดยยึดหลัก 



ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน 

โดยดําเนินการดังนี้   

1. ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามระเบียบและขอบังคับอยางครบถวน เครงครัด ตลอดจน สงเสริม

ให บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบตามกฎหมาย และขอบังคับท่ีกําหนด   

             2. แนวทางการดําเนินการและกิจกรรมความรวมมือ   

 2.1 ประสานงานและใหความรวมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวา ดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   

 2.2 ประสานความรวมมือเขารวมเปนเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตกับ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด   

 2.3 รวมจัดใหความรู เก่ียวกับแนวทางการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เพ่ือการมีสวนรวมในการเผยแพรรณรงคตอตานการทุจริตและเปนเครือขาย 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต   

 2.4 รวมกันจัดทําชองทางการสื่อสาร เผยแพรและประชาสัมพันธ เพ่ือสนับสนุนการ 

ดําเนินงานในฐานะเครือขายความรวมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต   

 2.5 ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ความ

รวมมือในการตอตานการทุจริตและเปนเครือขาย ปองกันและปราบปรามการทุจริต   

 2.6 รวมดําเนินการอ่ืนใดในการปองกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ 

               3 .ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่นและไมทนตอการทุจริตท่ีกอใหเกิดการลงโทษทาง สังคม 

อันจะสงผลให บุคลากรในโรงเรียนปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ เกิดความละอายหรือความกลัวท่ี

จะกระทําการทุจริต คอรรัปชั่น   

               4. ปลูกฝงจิตสํานึกให นักเรียนของโรงเรยีน ตระหนักถึงผลรายและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  

               5. ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น รูจกัแยกแยะ  

ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรมและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นใน 

หนวยงาน     

             ขอยืนยันวา โรงเรียนปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ จะยึดม่ันในการเปนสวนราชการท่ี

มีความโปรงใส และพรอมตรวจสอบได  ใหสมกับวิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีวา

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเปนไทย”   

 

 



จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน          

                           

                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565    

  
 

 

                                                                               (นางสุนิพา  ไชยหงษ) 

                                   ผูอํานวยการโรงเรียนปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภ

ฯ   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Announcement of Dipangkornwittayapat (Watbot) Under Royal  Patronage School   

Intent faith in the administration of Dipangkornwittayapat (Watbot)                             

Under Royal Patronage  School 

……………………………………………………………………….……………………….   

              National Strategy on Corruption Prevention and Suppression of the Office of the National  Counter 

Corruption Commission. It is proposed that the promotion of management education to  create people as 

good faith. All sectors must contribute together to support educational policies in  both formal and informal 

sectors to orient the aim of creating a skilled and good person. Living in line  according to the philosophy of 

sufficiency economy, social stability, economic development and social  progress of the country's stability as 

well as solving the problem of corruption permanently.   

Office of the Basic Education Commission emphasizes on the administration of virtues and  transparency in 

accordance with the policy (Prime Minister Gen. Prayut Chan-O-cha) on September  12, 2014. In the 

promotion of the administration of the land, good governance. And the prevention of  corruption in the 

public sector. According to the Code of Ethics for Civil Servants, B.E. 2552, the  Guidelines for Compliance 

with the Regulations of the Office of the Basic Education Commission on  Ethics of the Office of the Basic 

Education Commission B.E. 2552 and the Code of Ethics for Civil  Servants, Office of Basic Education 

Commission And in accordance with the Integrity and Transparency  Assessment (ITA) of the Office of the 

National Anti-Corruption Commission (NACC) and the Office of  Public Sector Anti-Corruption Commission 

(PACC).   

                Dipangkornwittayapat (Watbot) Under Royal Patronage School has studied and developed a plan 

to prevent and combat corruption and  misconduct in the government sector in 2021, covering the 

transparency, liability and freedom from  corruption in the practice of cultural ethics in the organization. 

Moral works in the agency must meet the needs in society and trust of the people. It is expected that every 

official will behave respectfully  while performing his or her responsibilities to compare with practice and to 

consider self improvement.   

          

  I would like to express my to be ready to support all government officials and personnel to  work 

with integrity and transparency. To operate efficiently and effectively and ready to maintain the interests of 

the state and give justice to the people equally and equal.   

        



   I would like to express my intention to all government officials. I will perform administrative  duties 

in the prevention and suppression of corruption in the public sector. By realizing the  responsibilities that are 

available, and willing to perform the duties with full of wisdom, competence,  honesty, accuracy, and with 

mindfulness. Know what to do the job with free of damage and most   

 

 

beneficial. It is based on good governance and will stand against all forms of corruption. For the 

benefit  of the people and do good to our royal family by doing the following.   

        1. Perform all procedures in accordance with the laws, rules and regulations strictly and  encourage the 

personnel to comply with the laws, rules and regulations.   

        2 Guidelines for Co-operation and Activities   

                 2 .1 Coordinate and cooperate in the implementation of the National Strategy for  Prevention and 

Suppression of Corruption, Phase 3 (B.E. 2560 - 2564).   

                 2.2 Collaborate to join the Anti-Corruption Network with the Office of the Basic  Education 

Commission to Office of Educational Service Area and schools.   

                 2.3 Contribute knowledge about the ethical and moral guidelines to management and  

educational personnel to participate in disseminating anti-corruption campaign and a network of anti  

                 2.4. Sharing media, publishing and public relations. To support the implementation of  the anti-

corruption cooperation network.   

                 2.5 Provide advice and suggestions including monitoring and evaluation of such  cooperation.   

                 2.6 Undertake all other actions in the area of corruption prevention and control in all  capacities.   

      3. Not accept corrupt behavior. This is not to blame for the corruption that causes social  sanction, which 

will result in embarrassment or fear of corruptions.  

      4. Implant the consciousness of the students in schools by recognize bad effects and fight  against 

corruptions.   

     5. . Instill and raise awareness. Values in Corruption against Corruption identify your own  interests and 

interests to cultivate a sense of moral and prevent corruption in the agency.   

               I would like to confirm that will adhere to the government agencies that are clear and  verifiable 

to meet the vision of the Office of Basic Education Commission that "Basic education of  international quality 

and standards on the basis of Thai "   

 

It is announced all over. 

 

                                                                



Announced on 24 May  2022 

   

 

                                                                                     

                                                                                         (Mrs. Sunipa   Chaihong)   

                                              Director of  Dipangkornwittayapat (Watbot) Under Royal Patronage School  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ประกาศโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ 

เรื่อง นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 
 
 

ตามมติคณะร ัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๘ ธันวาคม . ๒๕๖๓ ไดเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศดาน 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติม ิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกําหนดใหมีการขับเคลือ่นเพ ื่อ 

ดําเนินกิจกรรมปฏ ิรปูท่ีสําคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใสไร 

ผลประโยชน ซ่ึงเปาหมายท่ี ๑ ขอ ๑.๑ " ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานประกาศตนเปนหนวยงานท่ี 

เจาหนาท่ีของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏ ิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) " นั้น 

ในการนี้ เพ ื่อขับเคลือ่นกิจกรรมการปฏิรปูตามแผนการปฏิรูปประเทศขางตน สรางความ 

โปรงใสภายในหนวยงาน สรางคำนิยมในการปฏิบัติหนาท่ี และพ ึงปฏิบัติหนาท่ีใหเปนวัฒนธรรมสุจริตของ

โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ  จึงประกาศนโยบายใหผ ูบริหาร  ขา้ราชการครู   พนักงาน 

เจาหนาท่ี และบุคลากรในส ังก ัด ทุกคนไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏ ิบัต ิหนาท่ี (No Gift 

Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาส พ ิเศษตาง ๆ  เว นแตกรณีจําเป ็นไม อาจหล ีกเลี่ยงได ตองปฏ ิบัติตาม

หลักเกณฑ การรับขว ัญหรือของกำนัล และ ประโยชนอื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือการ

รับของขวัญของเจ าหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔    ประกอบประกาศคณะกรรมการปองก ันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาพนักงานของรัฐ     พ.ศ.

๒๕๖๓ 
 
 

จึงประกาศมาเพ ื่อทราบโดยท่ัวกัน และใหผูบริหาร ขาราชการครู  พนักงาน  เจาหนาท่ี และ

บุคลากรในสังก ัดทุกคนถือ ปฏิบัติตามนโยบายอยางเครงครัดตอไป 
 
 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
 
 

                                                                               (นางสุนิพา  ไชยหงษ) 
                                                     ผูอํานวยการโรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน(วัดโบสถ)ในพระราชูปถัมภฯ 
 



 
 
 
 

Announcement of Dipangkorn Wittayapat School (Wat Bot) under the royal patronage 
 

Subject: No Gift Policy 
 
 

                          According to the Cabinet resolution on December 8, 2020, the country's 

reform plan in Prevention and suppression of corruption and misconduct (Revised Edition) by 

specifying a drive to Carry out important reform activities (Big Rock) Reform Activity 5 Develop 

the Thai bureaucracy system to be transparent and useless. All government officials do not 

accept gifts and gifts of any kind in the performance of their duties (No Gift Policy).  

In this regard, to drive reform activities according to the aforementioned national reform 

plan, create transparency within the agency. Build a reputation for performing duties And they 

should perform their duties as an honest culture of Dipangkorn Wittayapat (Wat Bot) under the 

royal patronage School. Therefore, the policy has been announced for the executives, 

government teachers, employees, officers and personnel in their affiliations. Not everyone 

accepts gifts and gifts of any kind in the performance of their duties (No Gift Policy) on all 

occasions, festivals and special occasions, unless unavoidable necessity. Must comply with the 

criteria for receiving gifts or gifts and any other benefits according to the regulations of the 

Office of the Prime Minister on Giving or Receiving Gifts of Government Officials B.E.  2544  

Property or any other benefits according to the ethics of state officials B.E. 2563 

 

therefore announced for the general information and all administrators, government 

teachers, employees, officers and personnel under Continue to strictly follow the policy. 

 

From now on 

      Announced on the 24   May   2522 

 

      

                                                                                       (Mrs. Sunipa   Chaihong)   

                                                   Director of  Dipangkornwittayapat (Watbot) Under Royal Patronage School  
 



 


