
 

 

 
ประกาศโรงเรียนวัดหนัง 

เรื่อง   เจตจ านงสุจริตและการไม่รับของขวัญเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใส                                       
ในการบริหารงานโรงเรียนวัดหนัง 

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

ข้าพเจ้า นางขนบภรณ์  แก้วคงคา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง  ในฐานะผู้บริหาร                   
ในหน่วยงาน  ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย                      
อันมีพระมหากษัตริ ย์ ทร ง เป็ นพระประมุ ข   พร้ อมที่ จ ะส่ ง เสริ มแล ะสนับสนุนการด า เนิ น ง าน                            
โครงการ เสริมสร้ า งคุณธรรมจริ ยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุ จ ริ ต ”                     
กิจกรรมโรงเรียนวัดหนังทุกประการ  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสไม่รับหรือเรียกรับของขวัญและสิ่งตอบแทนอ่ืนใดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลการมีส่วนรวมเป็นส าคัญร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน ตลอดจนเสริมสร้างบุคคลกรในหน่วยงานให้มีวินัย โปร่งใส มีความซื่อสัตย์สัตย์
สุจริตมีจิตอาสาในการให้บริการ และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า  จะปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา                             
ด้วยกระบวนการ “  เข้าใจ  เข้าถึง   พัฒนา” และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้                                 
ในการด าเนินชีวิตและส่งเสริมการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้พลเมืองขอ งชาติ                              
มีคุณภาพและเสริมสร้างให้ประเทศไทยมีความมั่งคง  มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป 
 
 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๒๓   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

(นางขนบภรณ์  แก้วคงคา)                               
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 
 
 



 
 

 

Declaration of Intention and No Gift Policy  
“Intention and No Gift Policy of Watnang School Administration” 

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

 I ,  M r s.Khanobpo r n  K a ewkon g k a ,  t h e d i r e c t o r  o f  Wa t n an g  S choo l ,                                  
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 Watnang School to drive the national strategy 
to target. I will perform my duties under role and responsibilities, shall conduct government 
task with honesty, transparency by Intention and No Gift Policy with 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 to be the good model .                
And I'll also strengthen personnel agency discipline, transparency, upright, have a volunteer   
spirit in providing service and creating an 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 citizens quality  
And   to   strengthen Thailand to be stable prosperous and sustainable.  
 

Announcement made on May 23rd, 2022  

  

 

                                         ( Mrs.Khanobporn  Kaewkongka ) 
          Director of Watnang School 
 
 

 

 

 


