ประกาศโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
.................................................................
ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กาหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ นั้น
โรงเรี ย นศรี สาโรงชนู ปถัมภ์ จึงได้กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ค่านิยมสาหรับข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับ
กฎ ระเบี ยบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย
และแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติและดาเนินการ ดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ด้านความโปร่งใส
1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของหน่ว ยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและ
จัดทาแผนงาน ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงาน
2) นโยบายการด าเนิ นการเกี่ย วกั บการจั ดซื้ อจั ดจ้า ง โดยด าเนิน การ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดาเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมายกาหนด
3) นโยบายการให้ การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยต้อง
ให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการ
ของหน่วยงาน โดยดาเนินการและจัดการเรื่ องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที่

-21.2 ด้านความพร้อมรับผิด
1) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
ทุกขั้นตอน ต้องถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และกล้ารับผิดชอบใน
ผลการปฏิบัติงานของตน
2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจานง ของผู้บริหารในการบริห ารงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการกาหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหาร
ที่จะต้องมีเจตจานงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าด้วยการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ใ ช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ใ นการเอื้ อ
ประโยชน์ โดยต้องมีนโยบาย/แนวทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่
ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่น ผู้ใด
2) นโยบายเกี่ย วกับการป้องกั นไม่ใ ห้ เจ้าหน้าที่เ รียกร้อ งรับเงิน สิ่ งของ หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตาแหน่ง
หน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง หรือผู้อื่นผู้ใด
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติ
หน้าที่ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าค่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์
เกื้ อ หนุ น กั น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ เ ป็ น หน่ ว ยธุ ร กิ จ เอกชน เพื่ อ เอื้ อ
ผลประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกาหนดนโยบายหรือการอนุมัติ
ใดๆ ของผู้บริหารของหน่วยงาน
1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1) นโยบายเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
โดยการสร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมได้
2) นโยบายการสร้ า งวั ฒ นธรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ ท นต่ อการทุ จ ริ ต จน
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน
3) นโยบายการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในองค์ ก ร โดยการจั ด ท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ

-31.5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน มีระบบป้องกั นและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยการกาหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
การพิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม และมีคุณธรรม
3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณด้วย
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้
4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยพฤติ ก รรมของหั ว หน้ า งานต้ อ งแสดงถึ ง การคุ ณ ธรรมในการสั่ ง งาน หรื อ มอบหมายงานให้ แ ก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และคานึงถึงขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรม
แก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน
5) นโยบายที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยและส่ ง เสริ ม การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร
1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อ ให้เกิดความตระหนักและให้
ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส
2. แนวทางการปฏิบัติ
2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
2.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิต
2.3 ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดาเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและ
เปิ ด โอกาสให้ ภ าคเอกชนภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดาเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
2.4 กรณีพบการทุจริตจะดาเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(นายมนตรี คงเจริญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์

