
  

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
  เรื่อง  เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

------------------------ 

 ข้าพเจ้า  นายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของ
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลัก
ธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  จะประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง กล้ายืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต  หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่  หาประโยชน์โดยมิชอบ และนำค่านิยมของ
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ “สัมฤทธิ์ผลของงาน พัฒนาตน พัฒนาคน 
พัฒนางาน โปร่งใส เป็นธรรม” ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถบนพื้นฐานการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง มุ่งม่ันพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
 ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์ ของพระราชาผู้ทรง
ธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืน
เคียงข้างสุจริตชน เพ่ือความมั่นคง ยั่งยืนของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม และสังคมไทยสืบไป  
 

 
 
 
 

 ( นายวิศรุต สมบัติบุญสวน )  
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Announcement of Thadokkhamwitthayakhom School 
            Subject : The good intentions in the administration of Thadokkhamwitthayakhom School 

------------------------------------------------------------------- 
 I am Mr.Vitsarut Sombatboonsuan that the director Thadokkhamwitthayakhom School.    
As the top executive of the Thadokkhamwitthayakhom school would like to announce and intend 
to manage the business with honesty in accordance with the principles of good governance 
seriously, verifiable. Honesty is a stable key Dare to stand for what is right and not ignore 
corruption. Or use the position of exploitation and applying the values of 
Thadokkhamwitthayakhom school to be used as the operational principles, which are "the 
achievement of one's own development. Develop fair and transparent work. "Perform duties to 
the best of their ability on the basis of common interest. Commitment to sustainable organization 
development Including behavior according to Thadokkhamwitthayakhom School's identity  
 I offer the truth that will act in accordance with His Majesty's footsteps And the science 

of the righteous king Will live according to the philosophy of the sufficiency economy with pure 

perseverance Inheriting royal wishes Stand beside the good faith For stability Sustainable 

development of Thadokkhamwitthayakhom school and Thai society going forward 

   Announced on the date of April 8 , 2022 

 
 
 
        Mr.Vitsarut Sombatboonsuan 
                     The director of Thadokkhamwitthayakhom school 
 
 
 
 



         

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
เร่ือง    นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ 

(No Gift Policy) 
************************* 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพ่ือ
ดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ 
ซึ่งเป้าหมายที่ ๑ ข้อ ๑.๑ “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่
รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น 
 ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีแนวทางให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) รวมถึงไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 ๒. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 ๓. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณี
นิยม หรือเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของ
กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว โดย
สิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจาก    แต่ละบุคคล แต่ละ
โอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ให้พึงระวัง
การตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริง 
 ๔. ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีในเทศกาลต่างๆ ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร 
หรืออวยพรผ่านสื่อออนไลน์แทนการให้ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื ่นใด เว้นแต่เป็นสิ่งของ  เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงานตามโอกาสและความเหมาะสม เช่น บัตรอวยพร ปฏิทินไดอารี่ สมุด
บันทึก เป็นต้น 
 5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
 

 จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ถือปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  8   เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

( นายวิศรุต สมบัติบุญสวน )  
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 



 


