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โรงเรยีนพระตําหนักสวนกหุลาบ



การมีสวนรวมของผูบรหิาร 
 

 
 
   ดร.พัชรินทร  เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ผูบริหารสูงสุดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคนปจจุบัน ไดใหความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมหนวยงาน ดานคุณธรรมและความโปรงใส โดยการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และนำไปสู องคกรที ่มี 
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สามารถสรางความเชื ่อมั ่นใหกับบุคคลภายในและภายนอกหนวยงาน 
วาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มีการดำเนินงานท่ีโปรงใส สุจริต ดังนี้ 
   ๑. เปนประธานการประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใส (ITA Online) ป พ.ศ. 2565 
   ๒. เปนประธานในกิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการสรางวัฒนธรรมองคกร 
   ๓. เปนประธานการประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดำเนินงานออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
   ๔. เปนประธานพิธีการเชิงสัญลักษณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
   ๕. เปนประธานในการประกาศเจตจำนงของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานและพิธีการลงนาม
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
   ๖. เปนประธานในการประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



กิจกรรมท่ี 1 การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอมการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรงใส (ITA Online) ป พ.ศ. 2565 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอม 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ( ITA  Online) ป พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื ่อมอบนโยบายและ 
แนวทางการปฏิบัติงานในปการศึกษา 2565  ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการสรางวัฒนธรรมองคกร 
 

 
กิจกรรมการปลูกจิตสำนึกการสรางวัฒนธรรมองคกร อาทิ การนำความรูเรื่อง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน,  มารยาทงามตามแบบ
พระตำหนัก,  จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน,  ทำบุญ ตักบาตรวันสำคัญ, งานตอนรับ – 
สงบุคลากร, เพื่อปลูกจิตสำนึกขาราชการครูและบุคลากร โรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ ตระหนักการสรางวัฒนธรรมองคกร มีทัศนคติ คานิยม ในการ
ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตย มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบตอหนาที่  

 
 
 
 
 



กิจกรรมท่ี 3 การประชุมช้ีแจงการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 
( Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานออนไลน 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
  วันที ่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.พัชรินทร  เบญจมพรชัย รองผู อำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปนประธานการประชุมชี้แจง
การตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 

IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบออนไลน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ท้ังนี้ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ และมีกิจกรรมแสดงพิธีการเชิงสัญลักษณของโครงการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสุจริต 
เพ่ือใหซึมซับการตอตานการทุจริต ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



กิจกรรมท่ี 4 พิธีการเชิงสัญลักษณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 

ดร.พัชรินทร เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการ 

ในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ผูบริหารสูงสุดโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

ได ให ความสำค ัญก ับการข ับเคล ื ่อน ความส ุจร ิตโปร งใสมาโดยตลอด และเป นแบบอย างท ี ่ ดี  

แกผูใตบังคับบัญชา โดยการเปนผูนำ ในการแสดงพิธีการเชิงสัญลักษณโรงเรียนสุจริต ทุกครั้งที่มีการจัด 

ประชุมสัมมนาเพ่ือใหตระหนักถึงการตอตานการทุจริต 

 



กิจกรรมท่ี 5 ประกาศเจตจำนงสุจริตผูบริหาร ความตกลงรวมมอื (MOU) และ 
นโยบายการไมรับหรือเรียกรับของขวัญ (No Gift Policy) 

 
 
 

 
 
 

ดร.พัชรินทร  เบญจมพรชัย รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ไดให
ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความสุจริตโปรงใสมาโดยตลอด ไดเนนย้ำบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุมสัมมนา 
และมีการกำกับติดตามอยางตอเนื่อง มีการลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริตฯ และรวมพิธีพรอมลงนามความ
ตกลง รวมมือฯ (MOU) อีกทั้งไดประกาศนโยบายไมรับของขวัญฯ (No Gift Policy) ของโรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ รวมท้ังท้ังเผยแพรตอสาธารณะใหรับทราบโดยท่ัวกัน 



ประกาศเจตจำนงสุจริตผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ฉบับภาษาไทย 
 

 



ประกาศเจตจำนงสุจริตผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 
 



รองรอยหลักฐานการเผยแพรประกาศเจตจำนงฯ 
 

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

เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตและการไมรับของขวัญเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมความโปรงใสในการบริหารงาน  
  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน 

สิ่งท่ีสงมาดวย  ประกาศโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน  1 ฉบับ  

   ดวยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  ไดประกาศเจตจำนงสุจริตและการไมรับของขวัญ 
เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมความโปรงใสในการบริหารงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื ่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยึดถือเปนแนวปฏิบัติและทราบ
เจตนารมณหรือคำมั่นสัญญาของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานวาจะปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงานอยาง
ซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส และยึดหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

   ในการนี้โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จึงสงประกาศดังกลาวมาเพ่ือประชาสัมพันธให
ทราบโดยท่ัวกัน 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
             (นางสาวพัชรินทร  เบญจมพรชัย) 
       รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
           รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
 
 
 
กลุมบริหารงานท่ัวไป     
โทร. 0 2222 6561 ,0 2222 4871  
โทรสาร.   0 2222 6557  
www.phratumnuk.ac.th 



พิธีลงนามในบันทกึความตกลงรวมมือฯ (MOU) การตอตานทุจริต 
 

 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหวาง รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนง

ผูอำนวยการพระตำหนักสวนกุหลาบ  
กับรองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
   พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหวาง  
ดร.พัชรินทร  เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ กับ นายสมโพชน  เหลื่อมลำ้ รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และหัวหนากลุม
บริหารทั่วไป คณะครูและบุคลากรทุกคนรวมเปนสักขีพยาน ในวันท่ี 9 กันยายน 2565 ณ หองประชุม 3 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหวาง รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนง

ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับหัวหนางานบริหารวิชาการ 
 

 

  พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาพิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ ระหวาง ดร.พัชรินทร  เบญจมพรชัย รองผู อำนวยการโรงเรียนพระตำหนัก 
สวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนงผู อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับ หัวหนางานบริหาร
วิชาการ นำโดยนางสาวนพวรรณ  มาสรอย หัวหนางานและบุคลากรฝายวิชาการ โดยมีรองผูอำนวยการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รวมเปนสักขีพยาน ในวันท่ี ๙ กันยายน 2565 ณ หองประชุม 3 โรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ 



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหวาง รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนง

ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับหัวหนางานบริหารท่ัวไป 
 

 
  พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหวาง ดร.พัชรินทร  
เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ กับ หัวหนากลุมบริหารทั่วไปและเจาหนาท่ีกลุมบริหารทั่วไป นำโดย นายวัชรศักดิ์  
เชียงแรง หัวหนากลุมบริหารทั่วไป โดยมีรองผูอำนวยการรวมเปนสักขีพยาน ในวันท่ี 9 กันยายน 2565  
ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหวาง รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนง

ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
กับ หัวหนางานบริหารงบประมาณและสินทรพัย 

 

 
  พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหวาง ดร.พัชรินทร  
เบญจมพรชัย รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับ กลุมบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย นำโดย นางสาวจิตสุภา ลิขิตรุงโรจน หัวหนากลุมบริหารงบประมาณและสินทรัพย และบุคลากร
กลุมบริหารงบประมาณและสินทรัพย โดยมีรองผู อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รวมเปน 
สักขีพยาน ในวันท่ี 9 กันยายน 2565 ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหวาง รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับ หัวหนางานบริหารงานบุคคล 

 

 
  พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหวาง ดร.พัชรินทร  
เบญจมพรชัย รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กับ หัวหนางานบริหารงาน
บุคคล นำโดย นางมยุรี แสงรัตนทองคำ หัวหนางานบริหารงานบุคคล และบุคลากรฝายงานบุคคล โดยมี รอง
ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รวมเปนสักขีพยาน ในวันท่ี 9 กันยายน 2565 ณ หองประชุม 
3 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  



 



พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระหวาง รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนง

ผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
กับ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 

 

 
  พิธีลงนามบันทึกความตกลงรวมมือการพัฒนาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ระหวาง ดร.พัชรินทร  
เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
พระตำหนักสวนกุหลาบ กับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน โดยมีรองผูอำนวยการโรงเรียนพระ
ตำหนักสวนกุหลาบ รวมเปนสักขีพยาน ในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ หองประชุม 3 โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 

 



ประกาศนโยบายการไมรับหรือเรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
เรื่อง นโยบายการไมรับหรือเรียกรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหนาท่ี (No Gift Policy) 

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



กิจกรรมท่ี 6 การประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ 
 

 
 

วันที่ 13 กันยายน 2565  ดร .พัชรินทร เบญจมพรชัย รองผูอำนวยการ
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ รักษาการในตำแหนงผู อำนวยการโรงเร ียน 
พระตำหนักสวนกุหลาบ เปนประธานการประชุมสรุปผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานในทุกกิจกรรม ไดแก การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพรอมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA Online) ป พ.ศ. ๒๕๖๕ การปลูกจิตสำนึก
การสรางวัฒนธรรมองคกร การประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนได
สวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) พิธีการ
เชิงสัญลักษณประกาศเจตจำนงของผูบริหารสูงสุดของหนวยงานและพิธีการลงนาม
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ณ หองประชุม 3  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 

 
 

 



 
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรยีนพระตําหนักสวนกหุลาบ
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