
 
ประกาศโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 

เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
................................................................. 

  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม  
จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ  นั้น 
  โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  จึงได้ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  เพ่ือเป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ  ค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  
ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ปราศจากการทุจริต  เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย
และแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติและด าเนินการ  ดังนี้ 
  1.  นโยบาย 
   1.1  ด้านความโปร่งใส 
    1)  นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงาน  ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น  ร่วมวางแผนและ
จัดท าแผนงาน  ร่วมด าเนินการ  และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
    2)  นโยบายการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทุกข้ันตอน  ตามที่กฎหมายก าหนด  
    3)  นโยบายการให้  การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร  โดยต้อง
ให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  และครบถ้วน  รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
    4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การให้บริการ
ของหน่วยงาน  โดยด าเนินการและจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  ที่ไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที ่
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  1.2  ด้านความพร้อมรับผิด 
   1)  นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน  โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
ทุกขั้นตอน  ต้องถูกต้องตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด  และกล้ารับผิดชอบใน   
ผลการปฏิบัติงานของตน 
   2)  นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง  เจตจ านง  ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่าง
ซื่อสัตย์  สุจริต  และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด  โดยการก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหาร
ที่จะต้องมีเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าด้วยการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
  1.3  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
   1)  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เจ้าหน้ าที่ที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในการเอ้ือ
ประโยชน์  โดยต้องมีนโยบาย/แนวทาง  เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเอง  พวกพ้องของตนเอง  หรือผู้อ่ืน  ผู้ใด 
   2)  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกร้องรับเงิน  สิ่งของ  หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่  เช่น  การเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง  หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม  เพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  หรือผู้อ่ืนผู้ใด 
   3)  นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าค่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์
เกื้อหนุนกันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน  เพ่ือเอ้ือ
ผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน  แลกเปลี่ยนกับการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติ
ใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน 
  1.4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
   1)  นโยบายเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
โดยการสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน  และประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   2)  นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจน
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้  โดยการปลูกฝัง  สั่งสอน  หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
   3)  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร  โดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
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  1.5  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
   1)  นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ  ขั้นตอน  มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่  โดยการก าหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
   2)  นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  เช่น  การบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  
การพิจารณาความดีความชอบ  ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม  และมีคุณธรรม 
   3)  นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  โดยการบริหารงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
   4)  นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม  เท่าเทียม  และไม่เลือกปฏิบัติ  
โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการคุณธรรมในการสั่ งงาน  หรือมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  และค านึงถึงขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน  มีความเป็นธรรม
แก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเสมอภาค  และเท่าเทียมกัน 
   5)  นโยบายที่ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เ อ้ืออ านวยและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
  1.6  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  คือ  หน่วยงานต้องมีรูปแบบ  วิธีการ  การสื่อสาร
เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน  ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้
ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 
 2.  แนวทางการปฏิบัติ 
  2.1  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2.2  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
  2.3  ด าเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคม  และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ             
การปฏิบัติงาน  โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  2.4  กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง   
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560   
 
 
     (นายมนตรี   คงเจริญ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์ 


