
วัตถุประสงค ์
 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด 
ดังนี ้
 ๑.  พัฒนาบุคลากรใหม้ีคุณลักษณะ ๕ ตัวบ่งชี ้
 ๒.  ประเมินบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



โรงเรียนสุจริต  
สอนนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะ 5 ประการ 

เขตสุจริต  
พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะ 5 ประการ 

 
ปฏิญญาเขตสุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

Upright Office Area ๓๒ Declaration 

         
 

คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  
ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี ้

 

1. เราจะร่วมป้องกันและตอ่ต้านการทุจริตทกุรูปแบบ 
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสตัย์สุจรติให้เป็นวิถีชีวิต  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน 
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจรติ ระหว่างสถานศึกษา องค์กร 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน 
 

ทั้งน้ี เพื่อธ ารงชาติไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 

 



 
 

 
 
 

 ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำักยมัึกงาำเขตพเ๓๒เเเโดมนัำมไืึำลเเวุีฒิลำนันัี์เเ
ผู้อ ำนัวมงำศส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำเด ำขนัินังำศตกบขคล้กอนัส ำนักงาำนัเขตสุจริตต้นแบบ
ีดลอานั ำศ่อาเ๑เในัเ๑๐เขตพื้นนัี่กตอาปศะขีึเเภำมใพ้ช้กอโคศางำศ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ขื้กอืกฒนัำแนัวคิดเศูปแบบเวิย่งำศให้บุคลำงศเเเเเเเเเเเ
ขงิดควำัมกกาม้นัในัด้ำนัควำัขป็นับุคลำงศสุจศิพเส่าผลพ่องำ  ีำาำนัี่กั่ปศะสิียิภำืเ   

 ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำักยมัึกงาำเขตพเ๓๒เจกาด ำขนัินังำศตกบขคล้กอนัโคศางำศ
พำัแนัวีำาส ำนักงาำนัคณะงศศังำศงำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนัเพำัพกวบ่าช่นหลกงเ๕เพกวบ่าช่นเได้แง ่
 

 ๑.  ทักษะการคิด 
 ๒.  มีวินัย 
 ๓.  ซื่อสตัย์สุจริต 
 ๔.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๕.  จิตสาธารณะ 
 

 สืั.๓๒เเด ำขนัินัโคศางำศดกางล่ำวโดมืกฒนัำขงณฑ์ัำพศฐำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ
สุจศิพและืกฒนัำบุคลำงศ  ตามกรอบแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ”                       
(3 P)  
 มุ่งหวังให้เป็นส านักงาน “ คนสุจริต  งานสุจริต  เขตสุจริต ” 
 
 
 

 
 
 
 

 



ตัวบ่งชี้ที ่1 : การมีทักษะการคิด 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๑.เั่ต้อัูลสำศสนัขีึและเเเเเเเเเเเเเเเเเ
งำศขล้องใช้ต้อัูลในังำศพกดสินัใจ
ด ำขนัินัาำนั 
๒.เั่งำศคิดวำาแผนัเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
งำศด ำขนัินัาำนัอม่ำาขป็นัศะบบ 
๓.เั่งำศสศุปงศอบแนัวคิดเเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
งำศด ำขนัินัาำนั 
๔.เศะบผุลด่เผลขส่มตอาเเเเเเเเเเเเเเเเเ
งำศด ำขนัินัาำนัอม่ำาัข่หพผุล 
๕.เั่งำศขสนัอแนัวีำาเเเเเเเเเเเเเเเเเเ
งำศแง้ปัญหำ/ืกฒนัำ 

บุคลำงศี ำคู่ั ้องำศปฏิบกพิาำนัดกานั่น 
๑.เั่ภำศงิจาำนัคศบ 
๒.เั่งศอบงำศบศิงำศพำัภำศงิจาำนัเ
(One Stop Service) 
๓.เั่งำศด ำขนัินัาำนัพำังศอบภำศงิจ 
๔.เั่งำศศำมาำนัภำศงิจและปศะขัินั
ควำัืกาือใจผู้ศกบบศิงำศ 
๕.เั่งำศขสนัอแนัวีำางำศแง้ปญัหำ/
ืกฒนัำในัศำมาำนั 

ี ำพำัวิย่งำศด ำขนัินัาำนั 
ได้ศำมงำศละเ๑เคะแนันั 

 

จ านวน คะแนน 
๕เศำมงำศ 5 
๔เศำมงำศ 4 
๓เศำมงำศ 3 
๒เศำมงำศ 2 
๑เศำมงำศ 1  

บุคลำงศีุงคนั                      
ั่ผลงำศปฏิบกพิาำนัพำัคู่ั้อเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ี่กแสดาถกาควำัส ำขศ็จตอาาำนั 

“Best Practice” 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่๒ : ความมีวินัย 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
การเป็นข้าราชการที่ดี                    

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑.๑เั่งำศขคำศืยาชำพ ิ
๑.2เั่งำศปศะงอบืิย่เเเเเเเเเเเเเเเเเเเ

ีำาึำสนัำี่กพนันักบถ้อ 
๑.3เั่งำศงลำ่วค ำปฏญิญำเเเเเเเเเเ

ขตพสุจศิพ 
๑.๔เงำศศ่วังิจงศศัตอาอาค์งศเเ 

ให้ั่งำศปฏิบกพิเพำัต้อเ๑.๑เ–เ๑.๓เ
ีุงศำมงำศ 

๑.๕เั่งำศปฏบิกพิพนัขป็นั
ต้ำศำชงำศี่กด่ตอาืศะบำีสัขด็จ
ืศะขจ้ำอมูห่กว 

๑.เี ำบกนั กีงต้อพงลาศ่วังกนั 
๒.เปฏิบกพิงจิงศศัต้อเ๑.๑-๑.๓เีุงวกนั
หนั้ำขสำยา 
๓.เี ำืิย่ขตพสจุศิพโดมปฏิบกพพิำัเเเเ
ต้อเ๑.๔เีุงคศกนาี่กั่งำศปศะชุั 
๔.เถวำมสกพม์ปฏญิำณเโดมงล่ำว 
ค ำปฏิญญำขตพสุจศิพพ่อ
ืศะบำีสัขด็จืศะขจ้ำอมู่หกวีุงวกนัเเเ
ี่กปฏิบกพิศำชงำศ 

ต้ำศำชงำศี่กด่ในั 
ืศะบำีสัขด็จืศะขจ้ำอมู่หกวเเเเเเเเ

ี่กบุคลำงศัำปฏิบกพ ิหนั้ำขสำยาีุงวกนั
จกนัีศ์และวกนัศกบผดิชอบพำังลุ่ัาำนัเ

ดกานั่น 
 

จ านวน คะแนน 
ไั่นัอมงว่ำเ80เคศกนา 5 

60เ-เ79 4 
40เ-เ59 3 
20เ-เ39 2 

นั้อมงว่ำเ20เคศกนา 1 
 
 

บุคลำงศีุงคนัขป็นัต้ำศำชงำศี่กด่
ในัืศะบำีสัขด็จืศะขจ้ำอมู่หกว 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ความเพียรในการท างาน 
๒.๑เัค่วำัวิศมิะอุพสำหะ ตมกนัหักกนัขื่มศในั

งำศปฏิบกพิาำนั 
๒.2เัค่วำัขอำใจใส่ในังำศศกงาำผลปศะโมชน์ั

ตอาอาค์งศ 
๒.3เั่งำศปฏบิกพิาำนัโดมใช้หลกงปญัญำยศศัเ

โดมงำศั่ควำัคิดอม่ำาศอบคอบขื้กอปศะโมชนั์
ตอาอาค์งศและปศะขีึชำพ ิ

๒.๔เั่งำศปฏบิกพิพนัพำัหลกงสำักคค่ยศศัในั
งำศศ่วังกนั  ีำาำนัให้แง่อาค์งศและปศะขีึชำพิ
ด้วมควำัขพ็ัใจเขพ็ัขวลำ 

๒.๕เั่งำศปฏบิกพิาำนัโดมมกดหลกงคำศวะยศศัเ
โดมมกดถ้อวกมวุฒิและคณุวุฒิขป็นัส ำคกญ 

เจกดี ำบกนั กีงต้อพงลาเเเเเเเเเเเเเเเเเ
ในังำศปฏิบกพพินัี่กด่เ
(ื.ศ.บ.) 
เี ำศำมาำนังำศ
ปฏิบกพิาำนัปศะจ ำวกนั 
(พศวจสอบขด้อนัละเ๑เ
คศกนา) 
เง ำงกบเพิดพำั  
เปศะขัินัผล 
เปศะงำึขง่มศพิคุณ 

พศวจสอบศำมาำนั 
งำศปฏิบกพิาำนัปศะจ ำวกนัพำัศูปแบบเ 

โดมส่าศำมาำนัขด้อนัละเ๑เคศกนา 
 

จ านวน (ครั้ง) คะแนน 
12 5 

9-11 4 
6-8 3 
3-5 2 
1-2 1  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



หัวใจบริการ 
๓.๑เั่งำศัำปฏิบกพศิำชงำศพำั

ง ำหนัดขวลำี่กีำาศำชงำศง ำหนัด 
๓.2เั่งำศปฏบิกพิาำนัพำัค ำสกกา

ตอาผู้บกาคกบบกญชำอม่ำาขคศ่าคศกด
ถูงพ้อาและพศาพำัง ำหนัดขวลำ 

๓.3เั่งำศปฏบิกพิาำนัโดมงำศ
อ ำนัวมควำัสะดวงให้ผู้ั ำพดิพ่อ
หศ้อศกบบศิงำศั่ควำัืกาือใจ 

๓.๔เั่งำศปฏบิกพิาำนัโดมเเเเเเเเเเ
ควำัขป็นังลำาีำางำศขั้อา 

๓.๕เั่งำศปศะืฤพิปฏิบกพิพนั
ขป็นัแบบอม่ำาี่กด่เศกงาำช้กอขส่มาตอา
อาค์งศเและไั่ขง่กมวต้อางกบเเเเเเเเเเเเเ
สิกาขสืพดิ 

เง ำหนัดนัโมบำม 
เลาขวลำงำศัำปฏิบกพศิำชงำศเเเ
พำัศะขบ่มบ 
เีุงวกนัจกนัีศ์เเขวลำเ๐๘.๒๐เนั.เ
ขคำศืยาชำพิีุงคนั 
วกนัอกาคำศ-ึุงศ์เั่งลุ่ัศกบผิดชอบ 
เแพ่างำมพำัศะขบ่มบ 
เสอบถำัควำัืกาือใจ
ผู้ศกบบศิงำศีุงคศกนาโดมงำศปศะขันิั
จำงส่วนังลำา 

ควำัืกาือใจตอาผู้ศกบบศิงำศเพำั
งลุ่ัาำนัเ(ขฉล่กมจำงีุงคนั) 

 
ระดับความพึงพอใจ คะแนน 

๒.๐๑-๓.๐๐ 5 
๑.๐๐-๒.๐๐ ๓ 
พก ำงว่ำเ๑.๐๐ ๑  

บุคลากรทกุคนเป็นข้าราชการทีดี่             
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

- มีหัวใจบริการ 
- เป็นกลางทางการเมือง 

- เป็นแบบอย่างท่ีดี 
- รักษาชื่อเสียงขององค์กร 
- ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

งำศขต้ำศกบงำศืกฒนัำ 
ด้ำนัคุณยศศัเจศิมยศศัเ 
ขื้กอขืิกัปศะสิียิภำื    

ในังำศปฏิบกพศิำชงำศตอาบุคลำงศ 

เง ำหนัดโคศางำศ 
เด ำขนัินังำศืกฒนัำ 
เง ำงกบเพิดพำั 
เปศะขัินัผล 
เสศุป/ศำมาำนั 

ปศะขัินัจำงงำศขต้ำศ่วัโคศางำศ 
 

การพัฒนา คะแนน 
ขต้ำศ่วัคศบีุงคศกนา 5 

ขต้ำศ่วัคศบเอมู่ไัค่ศบ ๓ 
ไั่ขต้ำศ่วั ๐  

บุคลากร 
ได้รับการพัฒนา                

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

  
  
  
  
  
  

หนักาส้อศำมาำนัผล                   
งำศด ำขนัินัาำนัขศ้กอาศ้อาขศ่มนั 

เง ำหนัดนัโมบำม 
เด ำขนัินัาำนั 
เง ำงกบเพิดพำั 
เปศะขัินัผล 

ปศะขัินัจำงศำมาำนัผลงำศศ้อาขศม่นั 
 

การร้องเรียน คะแนน 
ไั่ัข่ศ้กอาศ้อาขศ่มนั 5 
ั่ผลงำศศ้อาขศ่มนั

(วินักม) ๐  

บุคลากรปลอดโทษทางวินัย 

  
  
  
  
  

 



ตัวบ่งชี้ที ่๓ : ความซ่ือสัตย์สุจรติ 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

๑.เงำศให้และขปดิขผมต้อัูลี่กถูงพอ้า
และขป็นัจศิา 
๒.เงำศปฏิบกพิโดมค ำนักาถกาควำั
ถูงพ้อาพำัภำศงิจตอาหนั่วมาำนัเเเเเเเเเเเ
ี่กงฎหัำมง ำหนัด 
๓.เงำศปฏิบกพิพนัพ่อผู้อ้กนัด้วมควำั
ซ้กอพศา ขป็นัยศศัเไั่ขล้องปฏิบกพ ิ
๔.เงำศปฏิบกพิพนัโดมไั่แสวาหำ
ผลปศะโมชน์ัในัีำาี่กไั่ถูงพ้อา 
๕.เงำศปฏิบกพิพำัค ำักกนัสกญญำและ
ไั่ถ้อขอำสิกาตอาหศ้อผลาำนัตอาผูอ้้กนั
ัำขป็นัตอาพนั 

เง ำหนัดนัโมบำม 
เึกงาำปศะขด็นัควำัซ้กอสกพม์สจุศิพ
พำัคณุยศศัและควำัโปศ่าใสในังำศ
ด ำขนัินัาำนัส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่ก
งำศึกงาำเ๕เดกชนั ่
เืกฒนัำบุคลำงศ 
เด ำขนัินัาำนัพำันัโมบำม 
เง ำงกบเพิดพำั 
เปศะขัินัผล 

ปศะขัินัจำงเEBIT ศำมบุคคลเ 
สศุปขป็นัศำมงลุ่ั 

 

คะแนน คะแนน 
๘๐-๑๐๐ 5 
๖๐-๗๙ 4 
๔๐-๕๙ 3 
๒๐-๓๙ 2 

พก ำงว่ำเ๒๐ 1 
 
 

ผ่านการประเมิน ITA ด้าน 
๑.เควำัโปศ่าใส  
๒.เควำัืศ้อัศกบผิด 
๓.เคุณยศศังำศให้บศิงำศตอา

หนั่วมาำนัเ 
๔.เวกฒนัยศศัคุณยศศัในัอาค์งศ 
๕.เคุณยศศัในังำศี ำาำนัเเเเเเ

ตอาอาค์งศเ 
ระดับ สูงมาก 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่๔ : การอยู่อย่างพอเพียง 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1.เั่งำศนั้อันั ำหลกงปศกชญำตอา
ขึศาฐงิจือื่มาัำง ำหนัดวิสกมีกึ นั์
ตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ 
2.เงำศด ำขนัินังำศพำัวสิกมีกึนั์ตอา
ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ 
๓.เบุคลำงศปฏิบกพิาำนัและด ำขนัินั
ช่วิพพำัหลกงปศกชญำเเเเเเเเเเเเเเเ
ตอาขึศาฐงิจือขื่มา 
๔.เพิดพำังำศปฏิบกพิาำนัเเเเเเเเเเเเ
และด ำขนัินัช่วิพตอาบุคลำงศ 
๕.เั่งำศมงม่อาขชิดชูขง่มศพิบุคลำงศ
ในัส ำนักงาำนั ขผมแืศ่และ
ปศะชำสกั ืกนัย์ขป็นัแบบอม่ำาี่กด ่

เง ำหนัดวิสกมีกึน์ั 
เง ำหนัดัำพศงำศเ 
 

เประหยัดน้ า  
 ประหยัดไฟ 
 ใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างคุ้มค่า 
 ใช้จ่ายอย่างมี
เหตุผล พอประมาณ 

 

เง ำงกบเพิดพำั 
เปศะขัินั 
เสศุป/ศำมาำนั 

เเเเปศะขัินัจำงงำศใช้สำยำศณูปโภค
ศะดกบส ำนักงาำนั 
 

คะแนน คะแนน 
ค่ำนัน ำเค่ำไฟเลดลา
จำงขด้อนัี่กแล้ว 5 
ค่ำนัน ำเค่ำไฟเสูางว่ำ

ขด้อนัี่กแล้ว ๐ 
เเเเปศะขัินัจำงงำศซ้นอวกสดสุินนัขปล้อา
ศะดกบส ำนักงาำนั 
 

คะแนน คะแนน 
งำศซ้นอวกสดสุินนัขปล้อาเ
ลดลาจำงปีี่กแล้ว 5 

งำศซ้นอวกสดสุินนัขปล้อาเ
สูางว่ำปีี่กแล้ว ๐ 

 

ขฉล่กมเ๒เศำมงำศ 

บุคลากรทกุคน 
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพียง  
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ที ่๕ : การมีจิตสาธารณะ 
ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1.เควำัขพ็ัใจในังำศปฏิบกพิาำนัเเเเเเเเเเเเ
ี่กศกบผิดชอบหศ้อไดศ้กบัอบหัำม 
2.เอำสำี ำาำนัขื้กอส่วนัศวั 
3.เแบ่าปันัสิกาตอาีศกืม์สินัและอ้กนัเๆเ
ให้งกบผู้อ้กนั 
4.เดูแลเศกงาำสำยำศณะสับกพิและ
สิกาแวดล้อัตอาส ำนักงาำนั 
5.เขต้ำศ่วังิจงศศัีำาสกาคัและ
สำยำศณะปศะโมชน์ั 

เสศ้ำาจิพส ำนักงพนัขอาเเเเเเเเเเเเเเเเ
ขื้กอส่วนัศวั 
เปฏิบกพิจพิสำยำศณะ 
เปศะขัินั 
เปศะงำึขง่มศพิคุณ 

เเเเปศะขัินัจำงจ ำนัวนัคศกนาี่กปฏิบกพิ
งิจงศศัจพิสำยำศณะ 
 

จิตสาธารณะ คะแนน 
ัำงงว่ำเ๑๐เคศกนา 5 

๘-๙เคศกนา 4 
๖-๗เคศกนา 3 
๔-๕เคศกนา 2 

นั้อมงว่ำเ๔เคศกนา 1 
 
จิพสำยำศณะเได้แง่เช่วมาำนัขื้กอนั
ศ่วัาำนัเบศิจำคโลหพิเ 

 บุคลากรทุกคนมจีิตส านึก 
เพ่ือส่วนรวม 
 
 
 
 

 
 

เต็มใจ 
อาสา 

แบ่งปัน 
ดูแล 

ร่วมกจิกรรม 

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   
  

 
 


