
 
 

   

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

 
 
 

 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



  หน้า ๑ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม พิธีประกาศเจตจำนงของ

ผู้บริหาร  ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ลงนาม
ในประกาศเจตจำนง และประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร เพ่ือให้คำม่ันสัญญาจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓ สำนักงาน 
เขตพื ้นที ่การศึกษากระถมศึกษากรุงเทพมหานคร การลงนามในครั ้งนี ้ ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย            
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานการประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในครั้งนี้ 

 
  



  หน้า ๒ 

ประกาศเจตจำนงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ฉบับภาษาไทย 

 
  



  หน้า ๓ 

ประกาศเจตจำนงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ฉบับภาษาอังกฤษ 

 
  



  หน้า ๔ 

ร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงฯ (1/3) 

 
  



  หน้า ๕ 

ร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงฯ (2/3)  

 
  



  หน้า ๖ 

ร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ประกาศเจตจำนงฯ (3/3)  

 
  



  หน้า ๗ 

บันทึกข้อความสำหรับแจ้งเวียนบุคลากร (1/2) 

 
  



  หน้า ๘ 

บันทึกข้อความสำหรับแจ้งเวียนบุคลากร (2/2) 

 
  



  หน้า ๙ 

พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือตกลงฯ (MOU) 

 
  



  หน้า ๑๐ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง นายพิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ นางนภัทร ธัญญวณิชกุล นายยุทธนา สำราญกิจ และนายวิทยา เกษาอาจ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมงานกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
ทุกคนร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  



  หน้า ๑๑ 

 
  



  หน้า ๑๒ 

 
  



  หน้า ๑๓ 

 
  



  หน้า ๑๔ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุม่อำนวยการ 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางรุ่งรัตน์ สงปาน ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 
20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๑๕ 

 
  



  หน้า ๑๖ 

 
  



  หน้า ๑๗ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุม่นโยบายและแผน 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน  
ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๑๘ 

 
  



  หน้า ๑๙ 

 
  



  หน้า ๒๐ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุม่บริหารงานบุคคล 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน  
ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๒๑ 

 
  



  หน้า ๒๒ 

 
  



  หน้า ๒๓ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นางสาวธนพร คนเสงี่ยม 
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ โดยมี  
รองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๒๔ 

 
  



  หน้า ๒๕ 

 
  



  หน้า ๒๖ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ บุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม  
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน  
ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๒๗ 

 



  หน้า ๒๘ 

 
  



  หน้า ๒๙ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มนเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม
และเจ้าหน้าที ่กลุ ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๓๐ 

 



  หน้า ๓๑ 

 
  



  หน้า ๓๒ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย  
นางสาวสมฤทัย ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที ่ผู ้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 
คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๓๓ 

 
  



  หน้า ๓๔ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร นำโดย นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู ้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร โดยมีรองผู ้อำนวยการทั ้ง 3  คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่  
20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๓๕ 

 
 
 



  หน้า ๓๖ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่กลุม่กฎหมายและคด ี

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ ผู ้อำนวยการกลุ ่มและเจ้าหน้าที่กลุ ่มกฎหมายและคดี นำโดย ธวัชชัย มิตรโกสุม  
นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี 
โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๓๗ 

 
 
 



  หน้า ๓๘ 

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
กับ ผู้อำนวยการหน่วยและเจ้าหน้าทีห่น่วยตรวจสอบภายใน 

 
 พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร กับ ผู้อำนวยการหน่วยและเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน นำโดย นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์  
ผู้อำนวการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 3 คน  
ร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



  หน้า ๓๙ 



  หน้า ๔๐ 
ประกาศนโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) 

 
  



  หน้า ๔๑ 
ร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ 

ประกาศนโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) (1) 

 



  หน้า ๔๒ 
ร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ 

ประกาศนโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) (2) 

 



  หน้า ๔๓ 
ร่องรอยหลักฐานการเผยแพร่ 

ประกาศนโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) (3) 

 
  



  หน้า ๔๔ 
บันทึกข้อความแจ้งเวียนบุคลากรในสังกัด 

ประกาศนโยบายการไม่รับหรือไม่เรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) (1) 

 



  หน้า ๔๕ 
บันทึกข้อความแจ้งเวียนบุคลากรในสังกัด 

ประกาศนโยบายการไม่รับหรือไม่เรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) (2) 

 



  หน้า ๔๖ 
ภาพแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์ 

ประกาศนโยบายการไม่รับหรือไม่เรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) 

 

ตัวอย่างแบนเนอร ์
ประกาศนโยบายการไม่รับหรือไม่เรียกรับของขวัญฯ (No Gift Policy) 

ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ https://www.bkkp.go.th/wp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หน้า ๔๗ 

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 

 
 ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสในองค์กร การต่อต้านการ
ทุจริต และการดำเนินการป้องกันทุจริต เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับข้าราชการ ในการการประชุมข้าราชการและ
บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2565 พร้อมทั ้งมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรใน
สังกัด ทั้งนี้ ได้มีกิจกรรมแสดงพิธีการเชิงสัญลักษณ์ของโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อให้ซึมซับ
การต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  

  



  หน้า ๔๘ 
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หน้า ๔๙ 
 


