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การมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร 
 

 
 
   ดร.พัชรินทร์  เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคนปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำไปสู ่องค์กรที ่มี 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความเชื ่อมั ่นให้กับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ว่าโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส สุจริต ดังนี้ 
   ๑. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส (ITA Online) ปี พ.ศ. 2565 
   ๒. เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
   ๓. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
   ๔. เป็นประธานพิธีการเชิงสัญลักษณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
   ๕. เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและพิธีการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
   ๖. เป็นประธานในการประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



กิจกรรมที่ 1 การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส (ITA Online) ปี พ.ศ. 2565 

 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA  Online) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื ่อมอบนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

 
 

กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาทิ การนำความรู้เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน,  มารยาทงามตามแบบ
พระตำหนัก,  จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน,  ทำบุญ ตักบาตรวันสำคัญ, งานต้อนรับ – 
ส่งบุคลากร, เพื่อปลูกจิตสำนึกข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ ตระหนักการสร้างวัฒนธรรมองค์กร มีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่  

 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
  วันที ่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.พัชรินทร์  เบญจมพรชัย รองผู ้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานการประชุมชี้แจง
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบออนไลน์ 
(Internal Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ทั้งนี้ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ และมีกิจกรรมแสดงพิธีการเชิงสัญลักษณ์ของโครงการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสุจริต 
เพ่ือให้ซึมซับการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



กิจกรรมที่ 4 พิธีการเชิงสัญลักษณ์ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

 
ดร.พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการ 

ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ได ้ให ้ความสำค ัญก ับการข ับเคล ื ่อน ความส ุจร ิตโปร ่งใสมาโดยตลอด  และเป ็นแบบอย ่างท ี ่ ดี  
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการเป็นผู้นำ ในการแสดงพิธีการเชิงสัญลักษณ์โรงเรียนสุจริต ทุกครั้งที่มีการจัด 
ประชุมสัมมนาเพ่ือให้ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต 
 



กิจกรรมที่ 5 ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร ความตกลงร่วมมอื (MOU) และ 
นโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญ (No Gift Policy) 

 
 
 

 
 
 

ดร.พัชรินทร์  เบญจมพรชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้ให้
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความสุจริตโปร่งใสมาโดยตลอด ได้เน้นย้ำบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมสัมมนา 
และมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริตฯ และร่วมพิธีพร้อมลงนามความ
ตกลง ร่วมมือฯ (MOU) อีกทั้งได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญฯ (No Gift Policy) ของโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ รวมทั้งทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะให้รับทราบโดยทั่วกัน 



ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ฉบับภาษาไทย 
 

 



ประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 
 



ร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงฯ 
 

 
  
 
ที่ ศธ  04230.11 /404  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
                ในพระบรมมหาราชวัง  พระนคร  กทม. 10200 
       
        16  มิถุนายน 2565 

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตและการไม่รับของขวัญเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน  
  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน  1 ฉบับ  

   ด้วยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตและการไม่รับของขวัญ 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสในการบริหารงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยึดถือเป็นแนวปฏิบัติและทราบ
เจตนารมณ์หรือคำมั่นสัญญาของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

   ในการนี้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จึงส่งประกาศดังกล่าวมาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นางสาวพัชรินทร์  เบญจมพรชัย) 
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
           รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป     
โทร. 0 2222 6561 ,0 2222 4871  
โทรสาร.   0 2222 6557  
www.phratumnuk.ac.th 



พิธีลงนามในบันทกึความตกลงร่วมมือฯ (MOU) การต่อต้านทุจริต 
 

 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการพระตำหนักสวนกุหลาบ  
กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
   พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหว่าง  
ดร.พัชรินทร์  เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ กับ นายสมโพชน์  เหลื่อมล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และหัวหน้ากลุ่ม
บริหารทั่วไป คณะครูและบุคลากรทุกคนร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับหัวหน้างานบริหารวิชาการ 
 

 

  พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาพิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ ระหว่าง ดร.พัชรินทร์  เบญจมพรชัย รองผู ้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับ หัวหน้างานบริหาร
วิชาการ นำโดยนางสาวนพวรรณ  มาสร้อย หัวหน้างานและบุคลากรฝ่ายวิชาการ โดยมีรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ ๙ กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ 



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 

 
  พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหว่าง ดร.พัชรินทร์  
เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ กับ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป นำโดย นายวัชรศักดิ์  
เชียงแรง หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีรองผู้อำนวยการร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 9 กันยายน 2565  
ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
กับ หัวหน้างานบริหารงบประมาณและสินทรพัย์ 

 

 
  พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหว่าง ดร.พัชรินทร์  
เบญจมพรชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับ กลุ่มบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย์ นำโดย นางสาวจิตสุภา ลิขิตรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ และบุคลากร
กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โดยมีรองผู ้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมเป็น 
สักขีพยาน ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

 

 
  พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหว่าง ดร.พัชรินทร์  
เบญจมพรชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับ หัวหน้างานบริหารงาน
บุคคล นำโดย นางมยุรี แสงรัตนทองคำ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล และบุคลากรฝ่ายงานบุคคล โดยมี รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 
3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
กับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 

 

 
  พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหว่าง ดร.พัชรินทร์  
เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระ
ตำหนักสวนกุหลาบ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศนโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
เรื่อง นโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

***************



กิจกรรมที่ 6 การประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 

วันที่ 13 กันยายน 2565  ดร .พัชรินทร์ เบญจมพรชัย รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหน่งผู ้อำนวยการโรงเรียน  
พระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นประธานการประชุมสรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานในทุกกิจกรรม ได้แก่  การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ การปลูกจิตสำนึก
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) พิธีการ
เชิงสัญลักษณ์ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและพิธีการลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ ห้องประชุม 3  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
 
 



 
 



 
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรยีนพระตําหนักสวนกหุลาบ


