
 

 

ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบรหิารงานของโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอปุถัมภ์) 

------------------------------------------------------------ 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน
งานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557  ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2552  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554  เรื่อง นโยบาย
เกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  และตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA ) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปราม  การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  และส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)  
      โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปี 2560-2564 (ระยะ 4 ปี) ซึ่ง
ครอบคลุม ด้านความโปร่งใส  ด้านความรับผิด  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  และเช่ือมั่นว่า
ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัดจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม  เป็นที่
เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  และคาดหมายว่าข้าราชการทุกคน  จะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเองให้เหมาะสม 
     ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ที่
พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสใน
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรฐัและมอบความเปน็ธรรม
แก่ประชาชน อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม 
      ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จะยึดมั่นในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้  ให้สมกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อย
อุปถัมภ์) ที่ว่า “จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน บริหาร 
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับสู่การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
     
 
 



ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านง ต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด  รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด  
สิ่งใดควรกระท าสิ่งใดควรงดเว้น  เพื่อให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหาย  และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  ในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  และรวมใจท าดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 
            ในนามผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ขอประกาศ
เจตนารมณ์ว่า  จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล  อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้พร้อม
รับผิดชอบเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่า  โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) มีเจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เป็นส่วน
ราชการสีขาวอย่างยั่งยืน  โดยจะด าเนินการดังนี้ 
    1. ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอย่างครบถ้วน  เคร่งครัด  
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด 
      2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้  ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้  เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปช่ันในหน่วยงาน  รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้บุคลากรในโรงเรยีนวัด
ธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ตระหนักถึงผลร้าย  ภัยของการทุจริตคอร์รัปช่ันต่อส่วนราชการและ
ประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
     3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปช่ัน  และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทาง
สังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เกิดความ
ละอายหรือความกลัวที่จะท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
     4. ปลูกฝังจิตส านึกให้ผู้เรียนของโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ตระหนักถึง
ผลร้าย  และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
      5. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
          5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
                         5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกดัประสานความร่วมมอืเข้าร่วมเป็นเครือข่ายปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริตในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกับส านักส่วนกลางและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
         5.3 ร่วมกันด าเนินการศึกษาวิจัย  รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
          5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกบัยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสรมิด้านคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ผูบ้รหิารในส่วนกลาง  
ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพอ่น้อย
อุปถัมภ์) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานทกุระดับ  เพือ่สร้างความรู้  ความเข้าใจและการมี



ส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทจุริต  และมสี่วนร่วมเป็นเครือข่ายปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
         5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ทั่วประเทศอาทิ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน  ผู้ปกครอง  และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ต่อต้านการทุจริต  และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
        5.6 ร่วมกันจัดท าดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานในโรงเรียนวัดธรรม
ศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 
          5.7 ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
           5.8 ร่วมให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทาง  รวมถึงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
ความร่วมมือดังกล่าว 
           5.9 รวมกันด าเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทุกรูปแบบ 
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  1 ตุลาคม 2564 

 
 
            (นายสมบูรณ์  บุญธรรม) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพอ่น้อยอปุถัมภ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Announcement office of Wat Thammasala School 
Good intentions in administration. 

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

 The Office of Primary Education Area, Nakhon Pathom District 1 attaches great 

importance to administration with integrity and transparency in accordance with the policy 

( Prime Minister General Prayut Chan-ocha)  on September 12, 2014 in terms of promoting the 

administration of state affairs with fairness.  Governance and prevention and suppression of 

corruption and misconduct in the government sector According to the Civil Service Code of 

Ethics B. E.  2552, a manual for compliance with the regulations of the Office of the Basic 

Education Commission on Civil Service Ethics, Office of the Basic Education Commission, 2009 

Code of Civil Service Ethics, Office of the Basic Education Commission.  Announcement of the 

Office of the Basic Education Commission dated 22 June 2011, Re:  Policy on Transparency and 

Auditability and according to the Integrity and Transparency Assessment ( ITA)  manual of the 

Office of the Anti-and-Suppression Commission. National Corruption Commission (Office of the 

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

Corruption Commission) 

 Wat Thammasala School (Luang Por Noi Upatham) has studied and prepared an action 

plan to prevent and combat corruption.  Office of the Basic Education Commission for the year 

2017 -2021  ( 4 -year term)  which covers transparency Liability Free from corruption in the 

operation The moral culture in the organization Moral aspects of working in the agency and 

communication within the agency and is convinced that the behavior of government officials 

and all personnel in the affiliation must be responsive to the needs of society Is the trust of the 

people and expected that all government officials to behave with dignity while performing the 

duties of one's responsibilities to compare with their conduct and to consider appropriate 

improvements in their behavior. 



 I would like to express my intention as the administrator of Wat Thammasala School 

(Luang Por Noi Upatham) who is ready to encourage and encourage all government officials and 

personnel under the jurisdiction to perform their duties with integrity. Transparency in operating 

efficiency and effectiveness be ready to protect the interests of the state and to provide fairness 

to the people, equitably and equally. 

 I confirm that Wat Thammasala School (Luang Por Noi Upatham) will adhere to being 

a government agency that is transparent and readily verifiable.  In line with the vision of Wat 

Thammasala School (Luang Por Noi Upatham) who said, "Education is organized by participation 

of all sectors to be effective according to standard criteria.  Management of learning through 

processes, innovations and technology.  Learners have morality according to the Buddhist way 

of living according to the philosophy of sufficiency economy.  just Supporting education reform 

in the 21st century” 

 I express my intention to all fellow government officials that I will perform 

administrative duties in the prevention and suppression of corruption in the government sector. 

with awareness and awareness of the responsibility that exists will intend to perform duties with 

full intelligence and ability with honesty and prudence know what is right, what is wrong, what 

should be done, what should be avoided so that the work done is free from damage and 

achieve maximum benefit by adhering to the principles of good governance in administration 

and will stand up against all forms of corruption This is for the best interest of the people. and 

unite to do good deeds for our King. 

 On behalf of administrators at all levels of Wat Dhammasala School (Luang Por Noi 

Upatham) would like to announce that will manage with honesty in accordance with the 

principles of good governance, transparency, accountability and responsibility to build 

confidence in the society that Wat Thammasala School (Luang Por Noi Upatham) has the 

intent against corruption in all forms and will adhere to Wat Thammasala School. (Luang Por 

Noi Upatham) is a sustainable white government agency under the following that. 



 1. Perform work in every step of the law, rules and regulations in a complete and 

strictly strict manner, as well as encourage personnel to perform their duties according to the 

laws, rules and regulations prescribed.  

 2. Cultivate and raise awareness Anti-Corruption values know how to distinguish 

personal benefits from common interests To instill moral awareness and prevent corruption in 

the organization as well as having a strong internal balance effective This will make personnel 

in Wat Thammasala School. (Luang Por Noi Upatham) is aware of the bad effects. The threat 

of corruption to government agencies and the nation in order to create an anti-corruption 

culture. 

 3. Not accepting corrupt behavior and does not tolerate corruption that causes social 

punishment (Social Sanction), which will result in personnel in Wat Thammasala School (Luang 

Por Noi Upatham) was ashamed or feared to commit corruption. 

 4. Cultivate conscience among students of Wat Thammasala School (Luang Por Noi 

Upatham) is aware of the bad effects. and anti-corruption 

 5. Operational guidelines and cooperation activities 

      5.1 Coordinate and cooperate in the implementation of the National 

Strategy on Anti-Corruption, Phase 3 (2017-2021). 

  5.2 All departments and personnel under the jurisdiction cooperate to join 

the Anti-Corruption Network in the Office of the Basic Education Commission with the Central 

Office and Educational Service Area Office. 

  5.3 Jointly conducting research studies Gathering knowledge on anti-

corruption prevention and suppression 

      5.4 Participate in providing knowledge about the National Strategy on 

Prevention and Suppression of Corruption, Phase 3 (2017-2021), especially guidelines for 

promoting morality and ethics to central executives. Administrators of the Educational Service 

Area Office and Educational Personnel in Wat Thammasala School (Luang Por Noi patronizes) 

which is related to the management of basic education at all levels to create knowledge 

Understanding and participation in the dissemination of youth campaigns for parents and the 



general public to participate in anti-corruption activities and participate in a network to 

prevent and combat corruption 

  5.5 Participate in providing knowledge on surveillance and anti-corruption 

investigations to educational personnel in the area throughout the country such as Director of 

Educational Service Area Office School administrators and educational personnel involved in 

educational management at all levels To create knowledge, understanding and participation in 

disseminating campaigns for youth, parents and the general public to participate in anti-

corruption activities. and participate in a network to prevent and combat corruption 

  5.6 Jointly create an index to measure integrity and transparency For 

departments in Wat Thammasala School (Luang Por Noi Upatham) and proceed according to 

the established guidelines. According to the National Strategy on Prevention and Suppression 

of Corruption, Phase 3 (2017-2021) 

  5.7 Jointly establish communication channels, disseminate and publicize to 

support operations as a cooperative network to prevent and combat corruption 

        5.8 Counseling suggest guidelines including monitoring and evaluating the 

performance such cooperation 

        5.9 collectively take other actions in the prevention and suppression of all 

forms of corruption to the fullest potential 

 

    Give on July 10 , B.E. 2563 (2020) 

 

 

        (Mr. Sombpoon  BoonTham) 

        School Director of Wat Thammasala School 
 


