
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)  
เรื่อง  เจตจ านงในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

  ข้าพเจ้านายรักไทย ธนวุฒิกุล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดในหน่วยงาน  ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า     จะยึดมั่นในการปกครองระบบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข พร้อมทีจ่ะส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสุจริตทุก
ประการ  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเป้าหมาย  จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต   โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล      การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายในและภายนอกหน่วยงาน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  จะร่วมกันต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  เป็นแบบอย่างของผู้ร่วมงาน   พร้อมทั้งเสริมสร้างบุคลากรในหน่วยงานให้มีวินัย  โปร่งใส  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสาในการให้บริการและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจิต  

  ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า  จะปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชาด้วย
กระบวนการ “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา” และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต
และส่งเสริมการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้พลเมืองของชาติมีคุณภาพและเสริมสร้างให้
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 
      (นายรักไทย  ธนวุฒิกุล) 
      ผู้อ านวยการการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 



 
 
 
 

Declaration of Intention 
“Intention of Anubansamsen School” 

Bangkok Primary Educational Service Area office 

………………………………………………………………… 

I , Mr. Rakthai Thanavutthikul, Director of Anubansamsen School, Bangkok Primary 
Educational Service Area office, hereby pledge and demonstrate my intention to adhere a 
Democratic from of Government with the King as Head of the State, and  be ready to promote 
and support the operation of the morality, ethics and good governance in educational 
institutions “Anti-Corruption” for all of Honesty Activities of Anubansamsen School Bangkok 
Primary Educational Service Area office to drive the national strategy to the target. I will 
perform my duties under roles and responsibility. I shall conduct government tasks with 
honesty, transparency, and the principle of good governance, participate and listen to opinions 
of Internal and external stakeholders and focus on common benefits. I’ll resist the corruption 
and misbehave and be the good model. And I’ll also Strengthen personnel agency discipline, 
transparency, upright, have a volunteer spirit in providing services and creating a Anti-
Corruption society. 

I hereby pledge that I shall humbly follow in the Royal footsteps [Search-Empathies-
Develop] and I will conduct myself in accordance with the Sufficiency Economy Philosophy 
and promote the use to develop educational quality to provide quality citizens and to 
strengthen Thailand to be stable Prosperous and sustainable. 
  
 Announcement made on this January 1st, 2020  

 
 (Mr. Rakthai Thanavutthikul)                   

 Director of Anubansamsen School,  
 Bangkok Primary Educational Service Area office 


