
 
ประกาศ โรงเรียนวัดศรีสว่าง  

เร่ือง นโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใส 

******************************* 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของ
รัฐบาล ข้อท่ี 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อม
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการนั้น  

โรงเรียนวัดศรีสว่าง จึงได้กำหนดนโยบาย คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเปืนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่น ๆ โดยมุ่งมั่นท่ีจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์  ดังกล่าวจึงกำหนดแนวทางให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดโรงเรียนวัดศรีสว่าง ถือปฏิบัติและการดำเนินการดังนี้    

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส
การทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม   พ.ศ.2565 

 
 

 
(นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่่าง 
 
 



 
 

เร่ืองมาตรการให้บริการแก่ผู้รับบริการของโรงเรียนวัดศรีสว่าง 

*********************** 
เพื่อให้การดำเนินงานในภารกิจงานของโรงเรียนวัดศรีสว่าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็น

ธรรม โปร่งใส ปลอดการทุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน จึงกำหนดมาตรการให้บริการ
แก่ผู้รับบริการของโรงเรียนวัดศรีสว่าง ให้บุคลากรใน โรงเรียนวัดศรีสว่าง ทุกคนได้ถือปฏิบัติดังนี้    

1. ให้ทุกกลุ่มงาน/หน่วย จัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริการและจัด
สถานท่ีในการอำนวยความสะดวก สำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

2. กลุ่มงาน/หน่วย จัดเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ(ถ้ามี) 
3. บุคลากรของทุกกลุ่ม/หน่วย ให้บริการแก่ผู้รับบริการตามแนวปฏิบัติดังนี้    

3.1 บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
3.2 บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเติมใจ 
3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
3.4 ให้บริการตามข้ันตอนการให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม 
3.5 เปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและ

เป็นปัจจุบัน ผู้รับบริการและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 
3.6 ให้มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการนำ

เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
3.7 ปฏิบัติงานี้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มี

ความโปร่งใส เป็นไปตามข้ันตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกัน  
3.8 ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ เต็มความรู้ ความสามารถ มีความ

รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ี 
3.9 ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่น ๆ ของบุคลากรอื ่นใน

หน่วยงานทั ้งในกรณีที ่แลกกับการปฏิบัติหน้าที ่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก 

3.10 ไม่รับของขวัญ ในทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY) 
 4. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการโดยจัดทำ  OR Code  ให้ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจ

การให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย (กำหนดให้กลุ่มอำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตาม
มาตรการนี้) 

5. กำหนดให้ทุกกลุ่มงาน ในโรงเรียนวัดศรีสว่าง เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการนี้ 
6. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการโดยรองผู้อำนวยการ โรงเรียน  ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการและหัวหน้างาน  
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม   พ.ศ.2565 
 
 

 

 
ประกาศ โรงเรียนวัดศรีสว่าง  

 

 
(นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่่าง 
 

 



 
ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนวัดศรีสว่าง  
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

***************************************************************************************** 
โดยท่ีข้าราชการ และบุคคลากรของโรงเรียนวัดศรีสว่าง  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสำคัญใน

การพัฒนาประเทศรวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพื่ อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความประพฤติสำนึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย
ตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นจงสมควรให้มีข้อบังคับ โรงเรียนวัดศรี
สว่าง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้
ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

 ยังจะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของ บุคคลโดยทั่วไป  จึงออกข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศรีสว่าง ไว้ต่อไปนี้ 

 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความช่ัวท้ังปวง 
2. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย ความ

เสียสละทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสำรวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อ

พัฒนาการทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมชอบให้กับตนเอง 

และ/หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงาน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
6. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของโรงเรียนวัดศรีสว่าง ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในทางท่ีโรงเรียน 

เส่ือมเสียช่ือเสียง 
7. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้

ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
8. หลีกเล่ียงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าท่ีท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่อง

ส่วนตัว และ/หรือเรื ่องความเป็นไป ของโรงเรียนวัดศรีสว่าง ออกไปเปิดเผย หรือวิจารณ์ ในลักษณะที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษาและภาพลักษณ์โดยรวมของโรงเรียน

 
๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วย

ความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือส้ินเปลือง 
 
 
 
 
 



 
 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน 
๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อนร่วมงาน 

เพื่อวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 
๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ 
ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และ
พิจารณานำไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่าชการ 

๑๓. รับฟังคำแนะนำและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยง
การปฏิบัติงานท่ีข้ามข้ันตอนการบังคับบัญชา 

๑๔. ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษย์สัมพันธ์
อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตน 

 
จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม 

๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าที ่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชน ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 

๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเท่ียงธรรมและความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจาก
อคติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ 

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อำนาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะโรงเรียนวัดศรีสว่าง มีอำนาจ
เหนือกว่าให้เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้ข้าราชการ
หน่วยงานอื่นซึ่งต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

๑๙. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่ วยงานอื ่นใน
ลักษณะของการต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖5 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
(นายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่่าง 
 
 




