
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสารวิทยา 
เรื่อง  เจตจำนงการบริหารงานโรงเรียนสารวิทยา 

----------------------------------------------- 
 สำนักคณะกรรมการการศึกษาข ั ้นพื ้นฐานให้ความสำคัญก ับการบริหารงานด้วยค ุณธรรม                         
และความโปร่งใส ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗               
ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที ่มีธรรมาธิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต                      
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ. 2552 ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และตามคู ่มือการประเมินคุณธรรม          
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
 ข้าพเจ ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู ้บริหารโรงเร ียนสารวิทยาที่ พร้อมจะส่งเสร ิมสนับสนุน                     
ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน                  
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของร ัฐและมอบความเป็นธรรม                       
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยสำนึก
และตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งาน           
ที ่ทำปราศจากโทษเสียหายและบังเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน                        
และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยดำเนินการดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วนเคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน รู ้จ ักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๔. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนในโรงเรียนสารวิทยาตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน 
๕. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 

5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
5.2 ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และโรงเรียน 
5.3 ให้ความรู้แนวทางการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
5.4 ร่วมดำเนินการอื่นใด ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุริตทุกรูปแบบกบัหน่วยงาน

ต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
 

 
(นายนโรดม นรินทรร์ัมย)์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 



 

 

 

 

Announcement Of Sarawittaya School 
On Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency 

----------------------------------------------- 
The Office of the Basic Education Commission gives precedence to the integrity by 

administrating through morality and transparency as the government policy of General Prayut 
Chan-o-cha; the Prime Minister of Thailand, set and stated the policies of good governance, 
administration, and anti-corruption on September 12th, B.E.2557 (2014). The announcement of 
Office of the Basic Education Commission (OBEC) on the Regulations of OBEC Officials Ethics 
B.E.2552 (2009) dated on August 31st, B.E.2552, conforms to the guidelines for the operation 
of Sarawittaya School in regards to enhancing the Integrity and Transparency Assessment.  

On behalf of the school director, I intend to support all the officials in Sarawittaya 
School to perform their duties effectively, morally and transparently, in accordance with pubic 
and stakeholders interests with public performing. 

Furthermore, I will perform my duties with good governance and a focus on the        
anti-corruption mission. I would like to announce my intent to prevent all forms of corruptions 
by adhering to the following guidelines; 

1. Perform straightforwardly on duty according to the laws, regulations and promote 
legally process to officials. 

2. Cultivate good moral and awareness among preventing corruption and being 
conscious to selfless. 

3. Refuse to admin corruption doings and fight against all forms of corruption.  
4. Educate all stakeholders to be aware 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 Nation 
Anti-Corruption Strategy. 

5.2 Cooperate as an anti-corruption network between Secondary Educational 
Service Area Office Bangkok 2 and school. 
 
 
 
 
 



5.3 Cultivate and raise morals and ethics to all school teachers and officials to 
be aware of corruption then be able to participate in anti-corruption monitor. 

5.4 Cooperate with all offices in all forms of fully anti-corruption. 
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 

Given on Sep 6th, B.E. 2565 (2022) 
 
 
 

(Mr. Narodom  Narinrum) 
Director of Sarawittaya School 

 


