ปฏิญญาเขตสุจริต สพป.อุดรธานี เขต ๔


คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ขอให้คามั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ดังนี้
1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สจุ ริตให้เป็นวิถีชีวิต
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และ
ชุมชน
3. เราจะสร้างเครือข่ายความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระหว่าง
สถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อธารงความเป็นไทย ให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล

แนวทาง
การดาเนินงาน
เขตสุจริต

สพป.อุดรธานี เขต ๔





ความเป็นมา

ตัวบ่งชี้ที่ 5 :
การมีจิตสาธารณะ
ประเด็นการพิจารณา

สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมตามโครงการเขตสุจริต
ภายใต้ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล “ป้องกัน
การทุจริต” และได้รบั การประเมิน ITA มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 และได้ดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของเขตพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลือ่ นโครงการตามแนวทาง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวบ่งชี้ หลัก 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ทักษะการคิด
มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ

และได้ดาเนินโครงการดังกล่าว ตามเกณฑ์มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริตและพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ ดังนี้

วิธีการดาเนินงาน

 สร้างจิตสานึกตนเอง
1. ความเต็มใจในการ
เพื่อส่วนรวม
ปฏิบัติงานที่รบั ผิดชอบหรือ
  ปฏิบัติจติ สาธารณะ
ได้รับมอบหมาย
 ประเมิน
2. อาสาทางานเพื่อส่วนรวม
 ประกาศเกียรติคุณ
3. แบ่งปันสิ่งของทรัพย์สนิ และ
อื่นๆ ให้กบั ผู้อื่น
4. ดูแล รักษาสาธารณะสมบัติ
 
และสิ่งแวดล้อมของสานักงาน
เป้าหมายความสาเร็จ
5. เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
และสาธารณะประโยชน์
 บุคลากรทุกคน
มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม
 เต็มใจ
 อาสา
 แบ่งปัน
 ดูแล
 ร่วมแบ่งปัน



ประเด็นกำรพิจำรณำ
1.1 มีการเคารพธงชาติ
1.2 มีการประกอบพิธี
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
1.3 มีการกล่าวคาปฏิญญา
เขตสุจริต
1.4 การร่วมกิจกรรมของ
องค์กร ให้มีการปฏิบตั ิ ตาม
ข้อ 1.1–12.3 ทุกรายการ
1.5 มีการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี
2.1 มีความวิรยิ ะอุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียรในการ
ปฏิบัติงาน
2.2 มีความเอาใจใส่ในการ
รักษาผลประโยชน์ขององค์กร
2.3 มีการปฏิบัติงานโดยใช้
หลักปัญญาธรรมโดยใช้
ความรู้ ความคิดที่รอบคอบ
2.4 มีการปฏิบตั ิตนตาม
หลักสามัคคีธรรมในการ
ร่วมกันทางานด้วยความ
เต็มใจ
2.5 มีการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักคารวะธรรม โดยยึดถือ
วัยวุฒิ และคุณวุฒิ เป็นสาคัญ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 :
ความมีวินัย
วิธีการดาเนินงาน
 ทาบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติ
ตาม ข้อ 1 – 3
 ปฏิบัติตามข้อ 1.4
ทุกครั้งที่มีการ
ประชุม
 ถวายสัตย์ปฏิญาณ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 :


เป้าหมายความสาเร็จ

ปฏิบัติหน้าที่ ตรง
เวลา เต็มเวลา
 ทุกวันจันทร์ เวลา
08.20 น.เคารพธง
ชาติท
ุกคน

 มีการท
 าพิธีเขต
สุจริตในการประชุม
ทุกครั้ง
 แบ่งปัน
 จัดทาบันทึก
 ดูแล
ข้อตกลงในการปฏิบัติ
บุ
คลากรทุ
ร่วมแบ่กงคน
ปัน
ตนที่ดี
ปฏิบัติตนตามบันทึก
 จัดทาคาสั่ง
ข้อตกลง
 จัดทาโครงการ
 มีผลการปฏิบัตงิ าน
 บันทึกการ
ปรากฏ สามารถเป็น
ปฏิบัติงานประจาวัน
แบบอย่างแก่บุคคลและ
 กากับ ติดตาม
หน่วยงานอื่น
ประเมินผล
 บุคลากรทุกคน
 ประกาศเกียรติคุณ บันทึกการปฏิบัติงาน
ประจาวัน

ความมีวินัย (ต่อ)
ประเด็นการพิจารณา
3.1 มีการมาปฏิบัติงานตาม
กาหนดเวลาที่ทางราชการกาหนด
(8.30 -16.30)
3.2 มีการปฏิบัติงานตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดถูกต้อง
ตรงตามกาหนดเวลา
3.3 มีการปฏิบัติโดยการอานวย
ความสะดวกให้ผู้มาติดต่อหรือรับ
บริการมีความพึงพอใจ
3.4 มีการปฏิบัติงานโดยความเป็น
กลางทางการเมือง
3.5 มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียงของ
องค์กร และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพ
ติด

วิธีดำเนินงำน
 กำหนดนโยบำย
 บุคลำกรลงเวลำ
กำรมำปฏิบตั ริ ำชกำร
 จัดทำคำสัง่
 สอบถำมควำม
พึงพอใจของผู้รับบริ กำร
 แต่งกำยตำมระเบียบ
จันทร์ : เครื่ องแบบ
อังคำร : เสื ้อสีชมพู
พุธ : เสื ้อเขียวจังหวัด
พฤหัสฯ : ผ้ ำไทย
ศุกร์ : เสื ้อสีมว่ ง
 เชิดชูเกียรติ

การเข้ารับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการของบุคลากร

 กาหนดโครงการ
 ดาเนินการพัฒนา
 ติดตามประเมินผล
 สรุป / รายงาน

หนังสือรายงานผลการดาเนินงาน
เรื่อง ร้องเรียน

 กาหนดนโยบาย
 ดาเนินงาน
 ติดตามประเมินผล
 สรุป / รายงาน

เป้าหมายความสาเร็จ
บุคลากรทุกคน
มาปฏิบัติราชการตาม
ระเบียบกาหนด
 บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติงานตามคาสั่ง
สาเร็จตามเวลา
ที่กาหนด
 ผู้รับบริการพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป
 บุคลากรทุกคน
เป็นกลางทางการเมือง
 บุคลากรทุกคน
เป็นแบบอย่างที่ดี รักษา
ชื่อเสียง ขององค์กรและ
ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด
บุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม
 บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการสูงขึ้น
 บุคลากรปลอดโทษ
ทางวินัย



ประเด็นกำรพิจำรณำ
1.ความโปร่งใส
(Transparency)
2. ความรับผิดชอบ
(Accountability)
3. การทุจริตคอร์รัปชั่น
(Corruption)
4. วัฒนธรรมคุณธรรมของ
องค์กร (Integrity Culture)
5. คุณธรรมในการทางานของ
องค์กร(work (Integrity)
1 มีการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้
ในการปฏิบัติงาน(กาหนดเป็น
นโยบาย)
2. บุคลากรปฏิบตั ิงานและ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ติดตามผลการปฏิบตั ิตน
และดาเนินชีวิตของบุคลากร
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรในสานักงาน
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 3 :
ความซื่อสัตย์สุจริต

ตัวบ่งชี้ที่ 1 :
การมีทักษะการคิด

วิธีกำรดำเนินงำน
เป้าหมายความสาเร็จ
 กำหนดนโยบำย
ปฏิบัติหน้าที่ ตรง
 ศึกษำประเด็นควำม
เวลา เต็มเวลา
ซื่อสัตย์สจุ ริ ตในกำร
 ทุกวันจันทร์ เวลา
ทำงำน
08.20 น.เคารพธง
 พัฒนำบุคลำกร
ชาติทุกคน
 ติดตำมประเมินผล

มีการท
าพิธีเขต
สุจริตในการประชุม
 สรุ ป / รำยงำน

ทุกครั้ง
 แบ่งปัน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 :
 ดูแล
การอยู่อย่างพอเพียง
 ร่วมแบ่งปัน

 กาหนดวิสัยทัศน์
 กาหนดมาตรการ
ประหยัดน้า
ประหยัดไฟ
ใช้วัสดุ
อุปกรณ์คุ้มค่า
ใช้จ่ายอย่างมี
เหตุผล / พอประมาณ
 ติดตามประเมินผล
 เชิดชูเกียรติ
 สรุป / รายงาน

บุคลากรทุกคน
ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

-ลดความสิน้ เปลือง
การใช้สาธารณูปโภค
-ใช้วัสดุอุปให้เกิด
ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด
-บุคลากรดารงชีวิต
อย่างมีความสุข

ประเด็นการพิจารณา
1. มีข้อมูลสารสนเทศและการ
เลือกใช้ข้อมูลในการ
ตัดสินใจดาเนินงาน
2. มีการคิดวางแผนการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
3. มีการสรุปกรอบแนวคิด
การดาเนินงาน
4. ระบุผลดี ผลเสียของการ
ดาเนินงานอย่างมีเหตุผล
5. มีการเสนอแนวทาง
การแก้ปัญหา / พัฒนา


วิธีการดาเนินงาน

บุคลากรปฏิบัติ ดังนี้
 ศึกษาภารกิจงาน
  วิเคราะห์ภาระกิจงาน
 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
 วางแผนการทางาน
 กาหนดกรอบ /
ภารกิจงาน
 ดาเนินงานตามกรอบ /
ภารกิจงาน

 
เป้าหมายความสาเร็จ
บุคลากรทุกคน
มีรายงานผล
การปฏิบัติงาน

IIT

EIT

คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน
IIT 95.25

EIT 89.04

OIT 64.79

OIT

97.35 การปฏิบัติหน้าที่
92.10 การใช้งบประมาณ
96.67 การใช้อานาจ
95.28 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
94.88 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
..................................................................
93.07 คุณภาพการดาเนินงาน
87.35 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
86.72 การปรับปรุงระบบการทางาน
..................................................................
74.23 การเปิดเผยข้อมูล
55.36 การป้องกันการทุจริต
...................................................................

IIT

EIT

OIT
คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน
IIT 100.00

EIT 100.00

OIT 100.00

100.00 การปฏิบัติหน้าที่
100.00 การใช้งบประมาณ
100.00 การใช้อานาจ
100.00 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
100.00 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
..................................................................
100.00 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
100.00 การปรับปรุงระบบการทางาน
..................................................................
100.00 การเปิดเผยข้อมูล
100.00 การป้องกันการทุจริต
...................................................................

