
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต ๓๒  

 

 
 

ปฏิญญาเขตสุจริต 
Kalasin Primary Educational Service AreaOffice 2 

 
คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก

คนขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี ้

 

1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิต 

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน 
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่าง

สถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เปน็รูปธรรม
และมีความยั่งยืน 
 

ทั้งน้ี เพื่อธ ารงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล 
 

 
 

 
 
 
 

 
คู่มือ 

คนสุจริต  งานสุจริต  เขตสุจริต 

สพป.กาฬสินธุ์  เขต 2 
ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชัน 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ความเป็นมา 
 

 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยนายชาญกฤต  น้้าใจดี รักษาการผู้อ้านวยการ
ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้รับการประกาศให้เป็นเขตสุจริต เขตพื้นท่ีของ
ประเทศภายใต้ชื่อโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
“ป้องกันการทุจริต” ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 โดย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในขณะนั้นคือ นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เป็นผู้ลงนาม 
 

 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จึงด้าเนินการขับเคล่ือนโครงการตามแนวทาง
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้หลัก 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
 

 1.  ทักษะกระบวนการคิด 
 2.  มีวินัย 
 3.  ซื่อสัตย์สุจริต 
 4.  อยู่อย่างพอเพียง 
 5.  จิตสาธารณะ 
 

 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ด้าเนินโครงการดังกล่าวโดยพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตและพัฒนาบุคลากรมุ่งหวังให้เป็นส้านักงานสุจริต 
 

“คนสุจริต  งานสุจริต  เขตสุจริต” 
 

 
 

“ องค์กรยุคใหม่  สร้างเด็กไทยสู่สากล ” 
 
 
 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่5 : การมีจิตสาธารณะ 
 

 
 

 
 

“ องค์กรยุคใหม่  สร้างเด็กไทยสู่สากล ” 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. ความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ 
หรือได้รับมอบหมาย 
2. อาสาท้างานเพื่อ
ส่วนรวม 
3. แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สิน
และอื่น ๆ ให้กับผู้อื่น 
4. ดูแล รักษาสาธารณะ
สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ส้านักงาน 
5. เข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ 

สร้างจิตส้านึกตนเอง
เพื่อส่วนรวม 
 ปฏิบัติจิตสาธารณะ 
 ประเมิน 
 ประกาศเกียรติคุณ 

 บุคลากรทุกคน 
มีจิตส้านึกเพื่อส่วนรวม 
 

 

เต็มใจ  
อาสา  

แบ่งปัน 
ดูแล 

ร่วมกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่3 : ความซื่อสัตย์สุจริต 

 
 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. ความโปร่งใส 
Transparency) 
2. ความพร้อมรับผิด 
Accountability) 
3. การทุจริตคอร์รัปชัน 
(Corruption) 
4. วัฒนธรรมคุณธรรมของ
องค์กร (Integrity Culture) 
5. คุณธรรมในการท้างาน      
ขององค์กร(Work Integrity) 

 ก้าหนดนโยบาย 
ศึกษาประเด็นความซื่อสัตย์
สุจริตตามคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงาน
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พัฒนาบุคลากร 
 ด้าเนินงานตามนโยบาย 
 ก้ากับ ติดตาม 
 ประเมินผล 

 บุคลากรทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและตรวจสอบได ้
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส้านักงานเขตพื้นที่              
ผ่านการประเมิน  ITA 
บุคลากรมีระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงาน ในระดับสูงมาก 

 

ตัวบ่งชี้ที่4 : การอยู่อย่างพอเพียง 
 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. มีการน้อมน้าหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอพียงมาก้าหนด
วิสัยทัศน์ของส้านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
2. การด้าเนินการตามวิสัยทัศน์
ของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3. บุคลากรปฏิบัติงานและด้าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญา               
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ติดตามการปฏิบัติงานและ
ด้าเนินชีวิตของบุคลากร 
5. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในส้านักงานเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เป็นแบบอย่างที่ด ี

ก้าหนดวิสัยทัศน ์
 ก้าหนดมาตรการ  
 

ประหยัดน้ า  
ประหยัดไฟ  
 ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่า 
 ใช้จ่ายอย่างมี
เหตุผล พอประมาณ 

 

ก้ากับ ติดตาม 
 ประเมิน 
 สรุป/รายงาน 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 บุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

- ลดความสิ้นเปลือง
การใช้สาธารณูปโภค 
- ใช้วัสดุ อุปกรณ์  
ของส านักงาน ให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 
- บุคลากรด ารงชีวิต
อย่างมีความสุข 

 
 

 

“ องค์กรยุคใหม่  สร้างเด็กไทยสู่สากล ” 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที ่1 : มีทักษะกระบวนการคิด 
 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1. มีข้อมูลสารสนเทศและ
การเลือกใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจด้าเนินงาน 
2. มีการคิดวางแผนการ
ด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
3. มีการสรุปกรอบแนวคิด
การด้าเนินงาน 
4. ระบุผลดี ผลเสียของ                 
การด้าเนินงานอย่างมีเหตุผล 
5. มีการเสนอแนวทาง                  
การแก้ปัญหา/พัฒนา 

บุคลากรปฏิบัติดังนี้ 
ศึกษาภารกิจงาน 
วิเคราะห์ภารกิจงาน 
 จัดท้าข้อมูลสารสนเทศ  
วางแผนการท้างาน/ 
ก้าหนดกรอบ 
ภารกิจงาน 
ด้าเนินงานตามกรอบ
ภารกิจ 
 

บุคลากรทุกคน 
มีรายงานผล 

การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 

“ องค์กรยุคใหม่  สร้างเด็กไทยสู่สากล ” 
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ตัวบ่งชี้ที่2 : ความมีวินัย 
 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
1.1 มีการเคารพธงชาติ 
1.2 มีการประกอบพิธีทางศาสนาที่ตน
นับถือ 
1.3 มีการกล่าวค้าปฏิญญาเขตสุจริต 
1.4 การร่วมกิจกรรมขององค์กรให้มีการ
ปฏิบัติ ตามข้อ 1.1 – 1.3  ทุกรายการ 
1.5 มีการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ท้าบันทึกข้อตกลง 
การปฏิบัติตามข้อ 1-3 
ปฏิบัติตามข้อ 1.4          
ทุกครั้งที่มีการประชุม 
ถวายสัตย์ปฏิญาณ 
ต่อพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

ปฏิบัติหน้าที่ตรง
เวลา เต็มเวลา 
ทุกวันจันทร์เวลา
08.20 น. เคารพธงชาติ
ทุกคน 
วันอังคาร-ศุกร์ 
มีกลุ่มรับผิดชอบ 
ท้าพิธีเขตสุจริตในการ
ประชุมทุกครั้ง 

2.1 มีความวิริยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียร
ในการปฏิบัติงาน 
2.2 มีความเอาใจใส่ในการรักษา
ผลประโยชน์ขององค์กร 
2.3 มีการปฏิบัติงานโดยใช้หลักปัญญา
ธรรม โดยการมีความคิดอย่างรอบคอบ
เพ่ือประโยชน์ขององค์กรและ
ประเทศชาติ 
2.4 มีการปฏิบัติตนตามหลักสามัคคี
ธรรมในการร่วมกันท้างานให้แก่องค์กร
และประเทศชาติด้วยความเต็มใจ เต็ม
เวลา 
2.5 มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคารวะ
ธรรม โดยยึดถือวัยวุฒิและคุณวุฒิเป็น
ส้าคัญ 

จัดท้าบันทึก
ข้อตกลงในการปฏิบัติ
ตนที่ดี 
จัดท้าค้าสั่ง 
จัดท้าโครงการ 
บันทึกการ
ปฏิบัติงานประจ้าวัน 
ก้ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
ประกาศเกียรติคุณ 

- บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตนตามบันทึก
ข้อตกลง  
- มีผลการปฏิบัติงาน
ปรากฏ สามารถเป็น
แบบอย่างแก่บุคคล
และหน่วยงานอื่น 
- บุคลากรทุกคน 
บันทึกการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่2 : ความมีวินัย(ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
3.1 มีการมาปฏิบัติราชการตาม
ก้าหนดเวลาที่ทางราชการ
ก้าหนด 
3.2 มีการปฏิบัติงานตามค้าสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัดถูกต้องและตรงตาม
ก้าหนดเวลา 
3.3 มีการปฏิบัติงานโดยการ
อ้านวยความสะดวกให้ผู้มา
ติดต่อหรือรับบริการมีความพึง
พอใจ 
3.4 มีการปฏิบัติงานโดย          
ความเป็นกลางทางการเมือง 
3.5 มีการประพฤติปฏิบัติตน           
เป็นแบบอย่างท่ีดี รักษาชื่อเสียง
ขององค์กร และไม่เก่ียวข้องกับ
สิ่งเสพติด 

ก้าหนดนโยบาย 
บุคลากรลงเวลาการมา
ปฏิบัติราชการตามระเบียบ 
จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้ง 
 สอบถามความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 
แต่งกายตามระเบียบ 
จันทร์ ชุดข้าราชการ 
อังคาร ชุดสุภาพ 
พุธ สูทส้านักงาน 
พฤหัส ชุดผ้าไทย

ท้องถิ่น 
ศุกร์ ชุดภูไท

กาฬสินธุ์ 
 ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

บุคลากรทุกคน              
มาปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบ 
บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานตามค้าสั่ง ส้าเร็จ
ตามเวลา 
ผู้รับบริการพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไป  
บุคลากรทุกคนเป็นกลาง
ทางการเมือง 
 บุคลากรทุกคนเป็น
แบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง
ขององค์กรและไม่เก่ียวข้อง
กับสิ่งเสพติด 

4. การเข้ารับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 

ก้าหนดโครงการ 
ด้าเนินการพัฒนา 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ก้ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 
 สรุป/รายงาน 

บุคลากรได้รับ 
การพัฒนาด้านคุณธรรม -
จริยธรรม 
บุคลากรมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการสูงขึ้น 

5. หนังสือรายงานผลการ
ด้าเนินงานเรื่องร้องเรียน 

ก้าหนดนโยบาย 
ด้าเนินงาน 
ก้ากับ ติดตาม 
ประเมินผล 

บุคลากรปลอดโทษ 
ทางวินัย 
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