การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการกาหนดนโยบายเพื่อสร้างคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักเลขาธิการคุรุสภา
************
นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้
เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ให้ ความส าคัญต่อการต่อต้านทุจริต และให้ ภ าคราชการ
เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา พร้อมทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้ แ ก่พ นั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ของส านั กงานเลขาธิก ารคุรุ ส ภาและพัฒ นาความโปร่ง ใสในการปฏิบั ติง านของ
สานั กงานเลขาธิการคุรุ สภา พร้ อมทั้งเป็ น การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช อบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อให้สานักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ
แก่ประชาชน สานักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงจัดทานโยบายการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ประจาปี
2561 เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาหรับหน่วยงานและบุคลากรทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม
2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2560 ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ และปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของภาครัฐเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดาเนินการ
ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีและเพื่อการเป็นการขับเคลื่อนการดาเนินการตาม
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ ว่าด้ว ยการป้ องกั น และปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
เลขาธิการคุรุ ส ภา จึ งขอกาหนดนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรมและโปร่งใสในการดาเนินงานของ
เลขาธิการคุรุสภา ดังนี้
คานิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง หรือผู้อื่น
คอร์รัปชั่น หมายถึง การให้สัญญาว่าจะให้ การรับ เรียกรับ ทรัพย์สิน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสารข้อมูล
เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคคลยกเว้นการกระทาอันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ ซึ่งเพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือประโยชน์ใดๆ อันมิชอบให้กับตนเองพวกพ้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทาที่ขัด
ต่อศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ของหน่วยงานและกฎหมาย กฎ ระเบียบ นโยบาย ต่อประชาชนกลุ่ม
บุคคล หรือบุคลากร บริษัทห้างร้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรอื่นใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องกับสานักงานฯ
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ

-2ประกาศ ข้อบั งคับ ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณีท้องถิ่นให้ กระทาได้ หลั กทั่ว ไปของนโยบายในการต่อต้า น
คอรัปชั่นห้ามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกประเภทของสานักงาน
ดาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบและห้ามกระทาการอื่นใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของข้าราชการและปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจ ริตคอรั ปชั่นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานและข้อกาหนดในการ
ดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดทาง
กฎหมาย
นโยบาย/มาตาการ เพื่อพัฒนาสานักงานเลขาธิการคุรุสภาให้มีคุณธรรมและโปร่งใส
1.ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ใต้บังคับบัญชา
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และโปร่งใส แนวปฏิบัติ ดังนี้
1.1 การบริหารงานงบประมาณโดยใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ ตามระเบียบแบบแผน
1.2 การจัดซื้อจัดจ้างต้องดาเนินการโดยโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนไม่เรียกรับผลประโยชน์
1.3 การดาเนินโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้แต่ละส่วนงานที่รับผิดชอบ
เผยแพร่ ข้ อ มูล โครงการที่ ไ ด้ รับ การจั ด สรรงบประมาณปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และใน
ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับข้อมูล
1.4 การร้องเรียน / พฤติกรรมควรร้องเรียน
-พบเห็นการกระทาการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสานักงานฯ พบเห็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน ฯ
ติด สิ น บน/รั บ สิ น บน ทั้ ง ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ของบริ ษั ท ห้ า งร้า น ประชาชน
ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ พบเห็ น การกระท าที่ ผิ ด ขั้ น ตอนตามระเบี ย บของทาง
สานักงาน ที่อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต คอรัปชั่น หรือพบเห็นการกระทาผิดกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถร้องเรียนผ่าน
ทางได้ดังนี้

2.ด้านความพร้อมรับผิด
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในสานัก ฯ มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบความรับผิดชอบต่อ
บุคคล หรือการกระทาการสิ่งต่างๆ แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ อย่ างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง
2.2 เจ้าหน้าที่ของสานักงานต้องปฏิบัติงาน โดยมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ

-32.3 ส่ งเสริ มให้ เจ้ า หน้ าที่ทุกระดั บในหน่ว ยงาน มีความรับผิ ดชอบและสามารถตรวจสอบ
ความรับผิดชอบต่อบุคคลหรือกระทาสิ่งต่างๆ
3. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ แนวทางปฏิบัติโดย
3.1 การบริหารงานเป็นไปตามกระบวนการมาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นกับพวกพ้องไม่รับ
เรียกสินบน ไม่ใช่ตาแหน่งหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์
3.2 ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบกลไกในการปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3.3 ยึดหลักการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้อง
4.1 สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ กลายเป็นระเบียบประเพณีปฏิบัติที่ถูกต้อง
4.2 มีการกาหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1) บุคลากรมีความพร้อมความรับผิดชอบและสานึกในการรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) สร้างสานึกในการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ โดยคานึงถึงความต้องการของผู้รับบริการเป็นหลัก
3) การทางานเป็นทีม ได้แก่ การประสานกันภายในหน่วยงาน
4.3 เสริมสร้างบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ดังนี้
1) ส่งเสริมในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นจุดเด่นต้นของการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร
2) การสร้างความรวดเร็วในการทางาน ทั้งในการปฏิบัติงานภายในและความรวดเร็วในการให้บริการ
ต่อผู้มาใช้บริการ
3) การเปิดใจรับคาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น
5.ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
สร้างจิตสานึกที่ดีของผู้นาองค์กร ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
และค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมแนวปฏิบัติโดย
1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม

-45.1 มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม ได้แก่
(1) พัฒนาและปรับปรุงการจัดการภาครัฐที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ดังนี้
1) จัดให้มีช่องทางสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรม
จริยธรรม
2) กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานโดยยึดถือระบบคุณธรรม โดยพยายามขจัด ระบบเส้นสาย
พวกพ้องออกไป และพิจารณาในเรื่องความรู้ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก
(2) ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร เพื่อเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และปฏิบัติ ดังนี้
- ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจพฤติกรรมอันดีงามที่ควรปฏิบัติแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เช่น
กิจกรรมทาความสะอาดสานักงาน การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการตรวจสอบคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลของ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้
1) เปิดช่องทางให้บุคลากรภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2) เผยแพร่ผลการดาเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
6. นโยบายหลักด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ส่งเสริมให้สานักงานมีการสื่อสารและการรับส่งข่าวสารต่าง ๆ และการนาเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด
ความรู้ หรือสิ่งอื่นใด ที่ต้องการให้ผู้รับข่าวสารรู้และเข้าใจข้อมูล โดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
และนาไปสู่การปฏิบัติงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้
6.1 แนวปฏิบัติโดย
(1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง
(2) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน
(3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน
6.2 มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ได้แก่
(1) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชาบอกเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงาน
2) ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน
3) ผู้บังคับบัญชาให้ข้อมูลย้อนกลับในการทางาน
4) มีการประชุม
5) ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้แนะให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ของงานมีความสาคัญและมีผลต่อ
แผนงาน โครงการของสานักงานอย่างไร เพื่อช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพ
(2) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน ดังนี้
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรขอคาแนะนาจากหัวหน้างาน
2) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
3) จัดให้มีกล่องรับและแสดงความคิดเห็นภายในสานักงาน
4) จัดสารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ

-5(3) ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแนวนอน ดังนี้
ส่งเสริมให้มีการสื่อสารในกลุ่มงานเดียวกัน หรือ ในระดับเดียวกัน จะมีความเป็นมิตรกันเอง จะช่วย
ให้การประสานงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาย และยังเป็นช่องทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน
องค์กรเพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลระหว่างกันทาให้เห็นโอกาสต่าง ๆ มากขึ้น

