ประกาศโรงเรียนยางซายพิทยาคม
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
.................................................................
ตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหป ลูกฝงคานิยม คุณธรรม
จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาทีข่ องรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ นั้น
โรงเรียนยางซายพิท ยาคม จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรง ใส เพื่อเปน
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ คานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรของหนวยงานใหยึดถือปฏิบัติควบคูกับ
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส
ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว ซึ่งประกอบดวยนโยบาย
และแนวทางใหขาราชการและบุคลากรในหนวยงานถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้
1. นโยบาย
1.1 ดานความโปรงใส
1) นโยบายเกี่ยวกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของหนวยงาน ตั้งแตการแสดงความคิดเห็น รวมวางแผนและ
จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ และรวมติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงาน
2) นโยบายการดําเนินการเกี่ยวกั บ การจัดซื้อจัดจาง โดยดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความโปรงใสทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมายกําหนด

-23) นโยบายการให การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขององคกร โดยตอง
ใหและเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวน รวมถึงการใหประชาชนหรือผูมี
สวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดโดยสะดวกและรวดเร็ว
4) นโยบายการจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใหบริการ
ของหนวยงาน โดยดําเนินการและจัดการเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ที่ไมโปรงใส
หรือทุจริตตอหนาที่
1.2 ดานความพรอมรับผิด
1) นโยบายความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
ทุกขั้นตอน ตองถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับตางๆ อยางเครงครัด และกลารับผิดชอบในผล
การปฏิบัติงานของตน
2) นโยบายที่แสดงถึง ทิศทาง เจตจํานง ของผูบริห ารในการบริห ารงานอยาง
ซื่อสัตย สุจริต และพรอมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการกําหนดทิศทางและนโยบายของผูบริหาร
ที่จะตองมีเจตจํานงในการบริหารงานอยางซื่อสัตยสุจริต และพรอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นแกสังคมวาดวยการขับเคลื่อนหนวยงานจะเปนไปอยางมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล
1.3 ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
1) นโยบายเกี่ ยวกั บ การปอ งกั นมิ ให เ จา หน าที่ ที่ใ ชตํ าแหนง หน าที่ ในการเอื้ อ
ประโยชน โดยตองมีนโยบาย/แนวทาง เพื่อปองกันไมใหเจาหนาที่ใชตําแหนงหนาที่ในการเอื้อประโยชนแก
ตนเอง พวกพองของตนเอง หรือผูอื่น ผูใด
2) นโยบายเกี่ยวกับ การปองกันไมใหเ จาหนาที่เ รียกรองรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย โดยตองมีแนวทางปองกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน
ที่เปนพฤติกรรมที่เขาขายการทุจริตตอหนาที่ เชน การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใดๆ จากผูมี
สวนไดสวนเสียเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเวนการปฏิบัติหนาที่/การใชตําแหนง
หนาที่ของตนเองอยางไมเปนธรรม เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองและพวกพอง หรือผูอื่นผูใด
3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผูบริหารตองปฏิบัติ
หนาที่ที่ไมเปนพฤติกรรมที่เขาคายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ
เกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนหนวยธุรกิจเอกชน เพื่อเอื้อผลประโยชน

-3ในสัญญาโครงการหรือสัมปทานของหนวยงาน แลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของ
ผูบริหารของหนวยงาน
1.4 ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
1) นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน
โดยการสรางใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวมได
2) นโยบายการสร างวัฒ นธรรมเพื่อใหเ กิดวัฒ นธรรมที่ ไมท นต อการทุ จ ริตจน
กอใหเกิดวัฒนธรรมในการรวมตอตานการทุจริตได โดยการปลูกฝง สั่งสอน หรือถายทอดพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน
3) นโยบายการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ในองค ก ร โดยการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถว งดุลภายในหนวยงานที่เขม แข็ง และมี
ประสิทธิภาพ
1.5 ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
1) นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ ขั้นตอน มีร ะบบปองกั นและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ
หนาที่ โดยการกําหนดใหมีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เชน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย
การพิจารณาความดีความชอบ ตองเปนไปดวยความยุติธรรม และมีคุณธรรม
3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณดวย
ความโปรงใส และตรวจสอบได
4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ
โดยพฤติ ก รรมของหั ว หน า งานต อ งแสดงถึ ง การคุ ณ ธรรมในการสั่ ง งาน หรื อ มอบหมายงานให แ ก
ผูใตบังคับบัญชา และคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของผูรับมอบหมายงาน มีความเปนธรรม
แกผูรับมอบหมายงานทุกคนอยางเสมอภาค และเทาเทียมกัน
5) นโยบายที่ ให ความสํา คัญ กั บ สภาพแวดลอ มที่เ อื้อ อํา นวยและส ง เสริ ม การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร

1.6 ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน คือ หนวยงานตองมีรูปแบบ วิธีการ การสื่ อสาร
เพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ดาน ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบเพื่อใหเกิดความตระหนักและให
ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส
2. แนวทางการปฏิบัติ
2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม
2.2 ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
2.3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนและ
เป ด โอกาสให ภ าคเอกชนภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชนเข า มามี ส ว นร ว มในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
2.4 กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560

(นายนรัตน พวงสุวรรณ)
ผูอํานวยการโรงเรียนยางซายพิทยาคม

