


แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

( ่งพร้อม นัง ือ ำนักงาน ก.ค. . ที่ ธ 0206.10/  4 ลง ันที ่14 กุมภาพันธ์ 2565)    

 โดยที่ข้อ 5 ประม ลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า ได้กำ นดใ ้ ก.ค. . จัดทำ

แน ทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าตามประม ลจริยธรรมข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ ึก า ก.ค. . จึงได้กำ นดแน ทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการ ึก า ไ ้ดังนี้  

 ข้อ 1 ข ้าราชการคร ูและบุคลากรทางการ ึก าต ้องร ัก าจร ิยธรรมอย่างเคร ่งคร ัดอย ู ่ เ มอ  
โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม โดยมีแน ทางการประพฤติปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้ 

1) ยึดมั ่นใน ถาบัน ลักของประเท .อันได้แก่ ชาติ า นา พระม าก ัตริย์ และการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็นประมุข 

หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
่งเ ริม นับ นุน และพิทัก ์รัก า ถาบัน
ลักของประเท  โดยการรัก าผลประโยชน์

และชื่อเ ียงของประเท ชาติ การปฏิบัติ 
ตาม ลัก า นา การเทิดทูนรัก าไ ้ 
ซึ่ง ถาบันพระม าก ัตริย์ ร มทั้งปฏิบัติ 
ตามรัฐธรรมนูญและกฎ มาย 

ยึดมั่นใน ถาบัน ลักของประเท  อันได้แก่ ชาติ า นา 
พระม าก ัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เช่น 
(1) แ ดงออกถึงค ามภูมิใจในชาติและยึดถือผลประโยชน์

ของประเท ชาติเป็น ำคัญ 
(2) ปกป้อง ดูแลผลประโยชน์และค ามม่ันคง 

ของประเท ชาติ 
(3) ยึดมั่นและพิทัก ์รัก าไ ้ซึ่งเอกราชและอธิปไตย 

ของชาติ ใ ้คงอยู่อย่างมีเกียรติภูมิ 
(4) ไม่แ ดงออกในลัก ณะที่เป็นการดู มิ่น เ ยียด ยาม 

ทำลาย ถาบัน ลักของประเท  รือไม่กระทำการ 
อันเป็นการทำลายค ามมั่นคงของชาติ ร มทั้งไม่กระทำ
การอันเป็นการใ ้ร้าย รือก่อใ ้เกิดค ามเ ื่อมเ ีย 
ต่อภาพลัก ณ์ของประเท  

(5) ปฏิบัติตาม ลัก า นาที่ตนนับถือ และเคารพ 
ในค ามแตกต่างของการนับถือ า นา 

(6) ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ ีลธรรมอันดี 
(7) แ ดงออกถึงค ามเคารพ เทิดทูน จงรักภักดีต่อ ถาบัน 

พระม าก ัตริย์ ่งเ ริม นับ นุนและ 
มี ่ นร่ มกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกา ต่าง ๆ  

(8) แ ดงออกถึงค ามเชื่อมั่น นับ นุน ไม่แ ดงการต่อต้าน 
รือกระทำการอันอาจเป็นปฏิปัก ์ ต่อการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 2) ซื่อ ัตย์ ุจริต มีจิต ำนึกที่ดี มีค ามรับผิดชอบต่อ น้าที่และต่อผู้เกี่ย ข้องในฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ ึก า 

หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
ปฏิบัติ น้าที่ในฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการ ึก าอย่างตรงไปตรงมา 
ตามกฎ มาย และตามทำนองคลองธรรม 
มีจิต ำนึกท่ีดี คำนึงถึงผลกระทบ 
ตอ่ผู้เกี่ย ข้อง โดยมีค าม ุจริตใจเป็นที่ตั้ง 
และมีค ามพร้อมรับการตร จ อบและรับผล
จากการกระทำของตน  
 

 

ซื่อ ัตย์ ุจริต มีจิต ำนึกที่ดี มีค ามรับผิดชอบต่อ น้าที่ 
และต่อผู้เกี่ย ข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการ ึก า  
เช่น 
(1) ปฏิบัติ น้าที่อย่างเต็มค าม ามารถ ด้ ยค ามจริงใจ

ตรงไปตรงมา รัก าประโยชน์ของทางราชการ 
และพร้อมรับการตร จ อบ 

(2) ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่แ ง าประโยชน์โดยมิชอบ 
ในงาน รือ น้าที่ของตน ไม่ ลีกเลี่ยงกฎ มายและใช้
ช่อง ่างทางกฎ มาย เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใ ้แก่ตนเอง 
รือผู้อ่ืน 

(3) มีจิต ำนึกท่ีดีต่อการปฏิบัติ น้าที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ 
ของทางราชการ ผู้เรียน ผู้รับบริการ รือผู้เกี่ย ข้อง  

(4)  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง ิชาการและจริยธรรม 
ทาง ิชาการ 

(5)  ปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผู้ร่ มงาน 
ผู้รับบริการ ชุมชน และ ังคม และคำนึงถึง ลัก ากล 
ในการปฏิบัติตาม ลัก ิทธิมนุ ยชนในงานของตน  
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 3) กล้าคิด กล้าตัด ินใจ กล้าแ ดงออก และกระทำใน ิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
กล้าคิด กล้าตัด ินใจ กล้าแ ดงค ามคิดเ ็น 
และกระทำใน ิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
โดยจะไม่ยอมกระทำใน ิ่งที่ไม่เ มาะ ม 
เพียงเพ่ือรัก าประโยชน์ รือ ถานภาพ 
ของตนเอง ยกย่องผู้ที่ทำใน ิ่งที่ถูกต้อง 
ชอบธรรม คัดค้าน รือเ นอใ ้มีการลงโท  
ผู้ที่ทำใน ิ่งที่ไม่ถูกต้อง  

 

กล้าคิด กล้าตัด ินใจ กล้าแ ดงออก และกระทำใน ิ่งที่ถูกต้อง
ชอบธรรม 
เช่น 
(1) ปฏิบัติ น้าที่ราชการด้ ยค ามถูกต้องชอบธรรม 

ตามกฎ มายและตามทำนองคลองธรรม 
(2) รับผิดชอบและยอมรับต่อผลการกระทำของตนเอง 

อธิบาย ิ่งที่ตนปฏิบัติได้อย่างมีเ ตุผลและชอบธรรม 
เพ่ือรัก าประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
่ นร มเป็น ำคัญ 

(3) กล้านำเ นอ เปิดเผย รือรายงานในกรณีท่ีพบเ ็น 
การกระทำผิด การทุจริต รือการกระทำที่อาจก่อใ ้เกิด
ค ามเ ีย ายแกท่างราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา รือผู้มี
น้าที่รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 

(4) ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาน ัตกรรมการจัดการเรียน 
การ อน โดยมุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็น ำคัญ 

(5) กล้าเ นอค ามเ ็น รือคัดค้านใน ิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
ไม่ชอบธรรม 

(6) ใ ้ค ามช่ ยเ ลือผู้เรียนและผู้ร่ มงานที่ถูกละเมิด 
รือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  

(7) ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เ มาะ มในทาง ีลธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รือละเมิดกฎ มาย   
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 4) มีจิตอา า จิต าธารณะ มุ่งประโยชน์ ่ นร มมากก ่าประโยชน์ ่ นตั รือพ กพ้อง 

หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
มีจิตอา า คิดถึงประโยชน์ของ ่ นร ม 
เป็นที่ตั้ง มีค ามเ ีย ละ และมีจิต าธารณะ
ในการปฏิบัติ น้าที่ ร มทั้งไม่กระทำการ 
อันมีลัก ณะเป็นการขัดกันระ ่างประโยชน์
่ นบุคคลและประโยชน์ ่ นร ม 

 

มีจิตอา า จิต าธารณะ มุ่งประโยชน์ ่ นร มมากก ่า
ประโยชน์ ่ นตั รือพ กพ้อง 
เช่น 
(1) มีจิตอา า จิต าธารณะ อุทิ ตนปฏิบัติ น้าที่โดยคำนึงถึง

ค ามผา ุกและประโยชน์ ่ นร ม 
(2) แยกเรื่อง ่ นตั ออกจาก น้าที่การงาน  
(3) ไมเ่อาประโยชน์ ่ นตนมาทำใ ป้ระโยชน์ ่ นร มต้องเ ียไป 
(4) ใ ้ค ามร่ มมือ ช่ ยเ ลือ ่งเ ริม นับ นุน ชุมชน 

และ ังคม อย่างเ มาะ ม 
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 5) มุ่งผล ัมฤทธิ์ของงาน มุ่งม่ันในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังค าม ามารถ ที่ ะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียน 
และคุณภาพการ ึก า 

หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
มุ่งม่ัน อุทิ ตน ปฏิบัติ น้าที่อย่างเต็ม
กำลังค าม ามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพ
การ ึก าเป็น ำคัญ เพ่ือใ ้บรรลุผล ัมฤทธิ์
ตามเป้า มายอย่างมีประ ิทธิภาพ 
ประ ิทธิผล คิดถึงประโยชน์และค ามคุ้มค่า 
ในการใช้ทรัพยากรของรัฐ และ นองประโยชน์
ของทางราชการ 
 

 

มุ่งผล ัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง
ค าม ามารถ ที่ ะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการ ึก า 
เช่น 
(1) ปฏิบัติงานด้ ยค ามรับผิดชอบ มุ่งมั่น ขยัน อดทนเพ่ือใ ้

งานบรรลุผล ำเร็จตามเป้า มายทันต่อเ ลาและ ถานการณ์   
(2) ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการอย่างประ ยัด

และคุ้มค่า    
(3) ปฏิบัติงานโดยมุ่งใ ้บรรลุผลตามเป้า มายขององค์กรเป็น ลัก 

ตามตั ชี้ ัดทีเ่ป็นรูปธรรมและมีการติดตามผลเป็นระยะ 
อย่างต่อเนื่อง    

(4) มุ่งพัฒนางานและรัก ามาตรฐานการทำงานที่ดี มีระบบ 
มีการทำงานเป็นทีม เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทัน มัย 
อย่างเ มาะ ม 

(5) รับฟังค ามคิดเ ็น พร้อมที่จะชี้แจง รืออธิบายเ ตุผล 
ใ ้แก่ผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้ร่ มงาน รือผู้เกี่ย ข้อง 

(6) พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ใช้ทัก ะและ
มรรถนะในการทำงาน เพื่อใ ้ได้ผลลัพธ์ตามเป้า มาย 

อย่างมืออาชีพ  
(7) ปรับปรุง ิธีการ กระบ นการทำงาน ข้อกำ นด ใ ้เ มาะ ม

และไม่เป็นอุป รรคต่อการทำงาน โดยการ ร้าง รรค์ ิ่งใ ม่ 
ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและ ม่ำเ มอ 

(8) มีค าม ามัคคีในการปฏิบัติงาน ประ านงานกับทุกฝ่าย 
ที่เกี่ย ข้อง รัก า ัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
กับผู้ร่ มงานและผู้รับบริการ เพ่ือใ ้งานบรรลุผล 
เป็นประโยชน์ต่อ ่ นร ม 
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 6) ปฏิบัติ น้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
ปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามเท่ียงธรรม 

ปรา จากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ  
โดยการใช้ค ามรู้ ึก รือค าม ัมพันธ์

่ นตั รือเ ตุผลของค ามแตกต่าง 
เช่น เชื้อชาติ า นา เพ  อายุ ภาพ

ร่างกาย ถานะทางเ ร ฐกิจ งัคม 
และค ามเชื่อทางการเมือง 

ปฏิบัติ น้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
เช่น 
(1) ปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามเที่ยงธรรม เ มอภาค เท่าทียม 

ปรา จากอคติ 
(2) ใ ้บริการด้ ยค ามเต็มใจ ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างใ ้เกียรติ  
(3) ปฏิบัติต่อผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ย ข้องอย่างเ มอภาค  

ไม่เลือกปฏิบัติโดยอา ัยเ ตุของค ามแตกต่างในเรื่อง 
เชื้อชาติ า นา เพ  อายุ ภาพร่างกาย ถานะ 
ทางเ ร ฐกิจ ังคม และค ามเชื่อทางการเมือง 
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 7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดแีละรัก าภาพลัก ณข์องข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชี ิต 
ด้ ยการรัก าเกียรติ ักดิ์ของค ามเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
ในฐานะเจ้า น้าที่ของรัฐ ร มทั้งปฏิบัติตน

เป็นพลเมืองดีด้ ยการเคารพกฎ มาย 
และมี ินัย 

 

ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรัก าภาพลัก ณ์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ ึก า 
เช่น 
(1) ดำรงตนเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 

ใ ้เ มาะ มกับตำแ น่ง น้าที่ น้อมนำพระบรมราโช าท 

ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียง ลักคำ อนทาง า นา 

จรรยา ิชาชีพและจรรยาบรรณของ ิชาชีพ มาใช้ใน 
การดำเนินชี ิตและการปฏิบัติ น้าที่ 

(2) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เคารพต่อกฎ มายและมี ินัย 
(3) เคารพ รัทธา และพัฒนา ิชาชีพของตนเอง ภาคภูมิใจ 

ในค ามเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า 
อุทิ แรงกายแรงใจ ผลักดันภารกิจ ลักของตนและ

น่ ยงานใ ้บรรลุผล ำเร็จ  
(4) ประพฤติปฏิบัติตาม ัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 

ของ ังคมไทย เพื่อ ืบทอด ัฒนธรรมและค ามเป็นไทย 
ใ ้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ร มทั้ง ง่เ ริม นับ นุน 
การเป็นมิตรกับ ิ่งแ ดล้อม 

(5) มี ติ ัมปชัญญะ ค บคุมอารมณ์ ในการตัด ินใจแก้ไข

ปัญ าด้ ย ิธีที่เ มาะ ม 
(6) ประพฤติปฏิบัติตนใ ้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ รัทธา 

ของผู้เรียน ผู้ร่ มงาน ผู้รับบริการ รือผู้เกี่ย ข้อง 
ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นเ ตุใ ้เ ื่อมเ ียเกียรติ 

ักดิ์ รี ภาพลัก ณ์ และชื่อเ ียงแ ่ง ิชาชีพ 
และทางราชการ 

(7) ลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ทำใ ้องค์กร รือบริการของรัฐ

เ ื่อมเ ียชื่อเ ียง รือทำใ ้ประชาชนขาดค ามไ ้ างใจ 
(8) ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎ มายที่เกี่ย กับการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้ตำแ น่ง น้าที่เพ่ือใ ้ได้มา 
ซึ่งผลประโยชน์ ่ นตน รือผู้อ่ืน 



- 8 - 
 
 8) เคารพใน ักดิ์ รีค ามเป็นมนุ ย์ คำนึงถึง ิทธิเด็ก และยอมรับค ามแตกต่างของบุคคล 
 

หลักการ แนวทางการประพฤติปฏิบัติตน 
ปฏิบัติ น้าที่โดยเคารพ ิทธิและเ รีภาพ
ของผู้เรียน ผู้ร่ มงาน ผู้รับบริการ 
รือผู้เกี่ย ข้อง ไม่ดู มิ่นเ ยียด ยาม

เพราะเ ตุแ ่งค ามแตกต่างของบุคคล 
 

เคารพใน ักดิ์ รีค ามเป็นมนุ ย์ คำนึงถึง ิทธิเด็ก และยอมรับ
ค ามแตกต่างของบุคคล 
เช่น 
(1) ไม่ดู มิ่น เ ยียด ยาม ด้อยค่า รือปฏิบัติที่ไม่เ มาะ ม 

ต่อผู้เรียน ผู้ร่ มงาน ผู้รับบริการ รือผู้เกี่ย ข้อง 
(2) ไม่นำค ามแตกต่างของผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้ร่ มงาน รือ

ผู้เกี่ย ข้อง มาล้อเลียนใ ้เกิดค ามอับอาย รือเกิดผลกระทบ
ต่อจิตใจ 

(3) ไม่ใ ้ร้าย ด่า ่า กลั่นแกล้ง ข่มเ ง รือรังแก ผู้เรียน 
ผู้รับบริการ ผู้ร่ มงาน รือผู้เกี่ย ข้อง 

(4) ใช้กิริยา อาการและถ้อยคำ ุภาพ รับฟังค ามคิดเ ็น 
จากผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้ร่ มงาน รือผู้เกี่ย ข้อง 
ด้ ยค ามตั้งใจ และมีเมตตาธรรม 

(5) ไม่แ ดงกิริยาอาการ รือใช้ถ้อยคำข่มขู่ คุกคาม 
รือมีพฤติกรรมในลัก ณะเป็นการคุกคามทางเพ  

(6) ใ ้ค ามช่ ยเ ลือ ป้องกัน และคุ้มครองผู้เรียนจากภยันตราย

ทีอ่าจเกิดขึ้น การล้อเลียน การล่ งละเมิดทางเพ  การค้ามนุ ย์ 

ร มถึงการแ งประโยชน์กับผู้เรียนในทุกรูปแบบ 
 

 ข้อ 2  แน ทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก านี้ เป็นกรอบแน ทาง

ที ่แ ดงถึงการประพฤติปฏิบ ัต ิตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก า  ซึ ่งในการปฏิบัต ิตน 
จะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริง ภาพแ ดล้อม และปัจจัยในขณะนั้นด้ ย 

 ข้อ 3 กรณีที่ ่ นราชการมีการจัดทำข้อกำ นดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการ ึก าใน ังกัดเพ่ิมเติมจากประม ลจริยธรรม ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ารัก าจริยธรรม

ตามข้อกำ นดจริยธรรมที่ ่ นราชการกำ นดเพิ่มเติมนั้นด้ ย 

 ข้อ 4 ใ ้เป็น น้าที่ของ ั น้า ่ นราชการและผู้บังคับบัญชาในการ ่งเ ริม นับ นุน และกำกับดูแล 

ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าใน ังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประม ลจริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก าและข้อกำ นดจริยธรรมของ ่ นราชการ ร มถึง ่งเ ริมและพัฒนา  
ใ ้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึก ามีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ด ี

 

 


