ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
----------------------------โดยทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาหนดว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐแต่ละประเภท
ให้เป็ นไปตามประมวลจริยธรรมทีก่ าหนดขึน้ โดยต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อใช้บงั คับให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ กาหนดขัน้ ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา การฝ่ า
ฝืนไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถอื ว่าเป็ นการกระทาผิดวินยั ประกอบกับมาตรา ๒๘๐ แห่ง
รัฐธรรมนูญฉบับ เดียวกัน กาหนดให้ผตู้ รวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าทีเ่ สนอแนะหรือให้คาแนะนาในการ
จัดทาหรือปรับปรุง ประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙
ก.ค.ศ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าทีอ่ บรมสังสอนศิ
่
ษย์และให้บริการ
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นคนเก่งคนดีและเป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภาพ ผูเ้ ป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความ
เป็ นครู เป็ นผูม้ ศี ลี คือ ละเว้นความชัวทั
่ ง้ ปวงและต้องตัง้ ตนอยูใ่ นธรรม คือกระทาการแต่สงิ่ ทีถ่ ูกต้องและ
เป็ นความดีงาม มีจติ สานึก ในด้านจริยธรรม ประกอบกับต้องยึดมันในค่
่ านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมสาหรับผูด้ ารงตาแหน่งทาง การเมืองและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ๙ ประการ ตามทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดิน
เสนอแนะ คือ การยึดมันในคุ
่ ณธรรม จริยธรรมการมีจติ สานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ การยืน
หยัดกระทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้องเป็ นธรรมและ ถูกกฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบตั ิ การให้ขอ้ มูลข่าวสาร แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง การมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้การยึดมันใน
่
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และการยึดมันในหลั
่
กจรรยาบรรณวิชาชีพ
ขององค์กร
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้การปฏิบตั งิ านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดประโยชน์ของ ประเทศชาติและประชาชนเป็ นสาคัญ รักษามาตรฐาน
แห่งความดีธารงไว้ซง่ึ ศักดิ ์ศรีเกียรติภมู ิ และได้รบั ความเชื่อถือ ศรัทธาจากประชาชน และบุคคลทัวไป
่
จึงกาหนดประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา โรงเรียนจักรคาคณาทร
จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ขึน้
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ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็ น
เครือ่ งกาหนดทิศทางในการดาเนินชีวติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้อยูใ่ นกรอบของ
ศีลธรรมและคุณธรรม และเป็ นแนวทางชีน้ าให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุถงึ ปณิธาน
และอุดมการณ์ของความเป็ นครู
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ คุณความดีท่ี
เป็ นข้อกาหนดในการประพฤติปฏิบตั ทิ งั ้ ในการปฏิบตั ติ น และการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผลการปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนและผูเ้ รียน
เกิดความเชื่อถือ ศรัทธาและยอมรับ
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้
“การไม่เลือกปฏิบตั ”ิ หมายความว่า การไม่ใช้ความรูส้ กึ พึงพอใจหรือไม่พงึ พอใจโดยมีอคติ เป็ น
ส่วนตัวในการใช้ดุลพินิจหรือการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด อันเนื่องมาจากชาติกาเนิด
เพศ ศาสนา หรือความเชื่อ เชือ้ ชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ทัศนคติ ความเห็นทางการเมือง ความ
พิการ สภาพร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม
“ประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สนิ บริการ ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงาน สิทธิประโยชน์ หรือ
ประโยชน์อ่นื ใด หรือคามันสั
่ ญญาทีจ่ ะให้หรือรับว่าจะให้หรือจะได้รบั ทรัพย์หรือประโยชน์อ่นื ใดในอนาคต
ด้วย
“ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฉบับนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง
โรงเรียนจักรคาคณาทร จังหวัดลาพูน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
ข้อ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเคารพและถือปฏิบตั ติ ามประมวล จริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเคร่งครัด กรณีขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใ้ ดไม่แน่ใจว่า การทีต่ นได้กระทาหรือตัดสินใจหรือจะกระทาหรือจะตัดสินใจ เป็ นหรือจะเป็ น การละเมิด
ฝ่ าฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมหรือไม่ ให้ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูน้ นั ้
ปรึกษาหารือผูบ้ งั คับบัญชา
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ส่วนที่ ๑
มาตรฐานคุณธรรมและอุดมการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ ๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงยึดถือคุณธรรมสีป่ ระการตาม พระบรม
ราโชวาท เป็ นเครือ่ งกาหนดกรอบในการประพฤติตนและปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนี้
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตนเอง ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั แิ ต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์และ เป็ น
ธรรม
(๒) การรูจ้ กั ข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบตั อิ ยูใ่ นความสัจความดีเท่านัน้
(๓) การอดทน อดกลัน้ และอดออม ทีจ่ ะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุ ประการ
ใดๆ
(๔) การรูจ้ กั ละวางความชัว่ ความทุจริต รูจ้ กั สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ ส่วน
ใหญ่ของบ้านเมือง
ข้อ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงยึดถืออุดมคติของครู ๙ ประการ เพื่อเป็ น
แนวทางชีน้ าการประพฤติตนและการปฏิบตั งิ านในหน้าที่ เพื่อบรรลุถงึ ปณิธานและอุดมการณ์ของ ความ
เป็ นครู ดังนี้
(๑) เคารพและเอือ้ เฟื้ อต่อหน้าที่
(๒) เมตตาและกรุณาปราณีต่อผูเ้ รียน
(๓) เสียสละและอดทน
(๔) บาเพ็ญตนอยูใ่ นความดี
(๕) ทาหน้าทีใ่ ห้บริสุทธิ ์ยุตธิ รรม
(๖) ชีน้ าศิษย์ให้มคี ุณธรรม
(๗) กระทาการด้วยปั ญญา
(๘) ไม่ประมาทในชีวติ
(๙) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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ส่วนที่ ๒
มาตรฐานจริ ยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ ๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดมันในคุ
่ ณธรรมจริยธรรม โดยต้องปฏิบตั ิ
ดังนี้
(๑) อบรมสังสอนศิ
่
ษย์ดว้ ยจิตเมตตาไม่เบียดเบียน ไม่ทาร้ายหรือละเมิดต่อศิษย์ มีจติ กรุณา ให้
ความคุม้ ครองปกป้ องศิษย์ตามความเหมาะสมและความจาเป็ น
(๒) ละเว้นจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย ผิดศีลธรรมและอบายมุข
ข้อ ๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีจติ สานึกทีด่ ี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบโดยต้องปฏิบตั ติ นดังนี้
(๑) มีจติ วิญญาณของความเป็ นครู เสียสละและอุทศิ ตนให้กบั การปฏิบตั งิ านในหน้าที่ เต็มกาลัง
สติปัญญาความสามารถ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเต็มใจ รวดเร็วและไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๒) กระทาการทัง้ ปวงโดยสุจริต ไม่กระทาการใดทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายแก่ตาแหน่งหน้าที่
ราชการ ไม่กา้ วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการอื่น
(๓) รับผิดชอบต่อหน้าที่ เอือ้ เฟื้ อ สงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือแก่ศษิ ย์ เมือ่ อยูใ่ นฐานะที่
จาเป็ นต้องได้รบั ความช่วยเหลือ หรือประสพเคราะห์จากอุบตั เิ หตุ การละเมิดกฎหมายหรือภัยอื่นๆ
(๔) ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ หรือยอมให้ผอู้ ่นื ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าทีข่ องตน
แสวงหาประโยชน์สาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื
(๕) ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหน้าที่ หรือยอมให้ผอู้ ่นื ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าทีข่ องตนไป
ในทางจูงใจ บังคับ กดดันหรือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจหรือการกระทาของข้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอื่น อันเป็ นผลให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือการ
กระทานัน้ เป็ นไปโดยไม่สุจริตและไม่เทีย่ งธรรม
(๖) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สนิ บุคลากร บริการ หรือสิง่ อานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ ทาธุรกิจของตนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผูอ้ ่นื
ข้อ ๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนโดยต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) ไม่กระทากิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริม ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือ เป็ น
การขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม
(๒) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผอู้ ่นื เรียกรับ หรือยอมจะรับ ซึง่ ของขวัญ ทรัพย์
สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดแทนตนหรือญาติของตน เพื่อแลกเปลีย่ นกับการกระทาใดในหน้าที่ อันจะ
เป็ นการ อานวยความสะดวกหรือมีผลให้ตอ้ งกระทาการในหน้าทีโ่ ดยมิชอบ
(๓) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีห่ รือกรรมการใดทีเ่ ป็ นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดด้วยความไม่เป็ นธรรม
หรือเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
(๔) ไม่ดาเนินการหรือทานิตกิ รรมหรือสัญญาหรือเสนอให้อนุมตั โิ ครงการหรืออนุมตั โิ ครงการ ใด
อันเป็ นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

(๕) ไม่กระทาการใดในหน้าทีห่ รือร่วมมือกันกระทาการใดอันเป็ นการฉ้อราษฎร์บงั หลวง
(๖) ต้องไม่รบั ของขวัญหรือของกานัลหรือประโยชน์อ่นื ใด นอกเหนือจากโอกาสและกาลตาม
ประเพณีนิยมและของขวัญนัน้ ต้องมีมลู ค่าตามทีค่ ณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประกาศกาหนดไว้ เว้นแต่ญาติซง่ึ ให้โดยเสน่หาตามจานวนทีเ่ หมาะสมตามฐานานุรปู หรือการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือตามประเพณี
ข้อ ๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยืนหยัดทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้องเป็ นธรรมและ ถูก
กฎหมาย โดยต้องปฏิบตั ติ นดังนี้
(๑) กล้ายืนหยัดอย่างมันคงที
่
จ่ ะกระทาหน้าทีใ่ ห้เป็ นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยเหตุผล
ถูกต้องและเป็ นธรรม ไม่โอนอ่อนหรือยอมตนให้ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลใดๆ
(๒) ต้องเคารพและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของกฎหมาย รวมทัง้ ประมวล
จริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด
(๓) ไม่สงการหรื
ั่
อชักจูงให้ผเู้ รียนหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชากระทาการในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี
(๔) ไม่ปฏิบตั ติ ามคาสังที
่ ต่ นรูห้ รือควรรูว้ ่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้ให้
ทักท้วงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อผูบ้ งั คับบัญชาผูส้ งั ่
(๕) ไม่เลีย่ งกฎหมายหรือใช้ช่องว่างของกฎหมายหรือแนะนาให้ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายทีต่ อ้ ง
ใช้ในอานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื หรืออันเป็ นผลให้เกิดความไม่ถูกต้องหรือทาให้
เสียความเป็ นธรรมในกระบวนการยุตธิ รรมหรือการใช้บงั คับกฎหมายนัน้
ข้อ ๑๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละให้บริการแก่ผเู้ รียน และ
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัยและไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความกระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ละเลยหรือ
หลีกเลีย่ ง หรือหน่วงช้างานในหน้าทีจ่ นเกิดความล่าช้าหรือเสียหาย
(๒) อบรมสังสอนหรื
่
อปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละให้บริการแก่ผเู้ รียนหรือประชาชนตามแต่กรณีดว้ ย
ความเต็มใจ มีน้ าใจไมตรีโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ ๑๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชน อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง โดยต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทีร่ อ้ งขออย่างเพียงพอ ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา ให้
เนิ่นช้า ไม่บดิ เบือนและถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยเคร่งครัด
(๒) ไม่เปิ ดเผยความลับของผูเ้ รียน รักษาความลับของทางราชการ ความลับทีไ่ ด้จากการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีห่ รือจากประชาชนทีม่ าติดต่อราชการ เว้นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยตามกระบวนการ
ยุตธิ รรมหรือ การตรวจสอบตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ข้อ ๑๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องปฏิบตั ดิ งั นี้

(๑) ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เต็มกาลัง สติปัญญาความสามารถและ
เต็มศักยภาพแห่งตนจนงานบรรลุผลได้มาตรฐาน
(๒) พัฒนาตนเองให้ทนั ต่อวิทยาการ เพิม่ พูนทักษะในวิชาชีพและฝึกฝนอบรมจิตใจให้ม ี
คุณธรรมดียงิ่ ขึน้ เป็ นลาดับอยูเ่ สมอ เพื่อนามาพัฒนางานให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้
(๓) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการ รวมทัง้ งบประมาณและสิทธิประโยชน์ทท่ี าง
ราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุม้ ค่า และระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิน้ เปลืองเยีย่ งวิญญูชนจะพึง
ปฏิบตั ิ ต่อทรัพย์สนิ ของตนเอง
(๔) ใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็ นไปตามหลักวิชาและ
หลักการแห่งวิชาชีพ รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพครูและมาตรฐานของกฎหมาย
ข้อ ๑๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข โดยต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่กระทาการหรือ
ยอมให้ผใู้ ดกระทาการล่วงละเมิด
(๒) ศรัทธา ยึดมัน่ และไม่แสดงการต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข เคารพและปฏิบตั ติ ามกติกาประชาธิปไตย ไม่ใช้วธิ กี ารนอกระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ข้อ ๑๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการวางตน และยึดมัน่
ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑) ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะ
(๒) เคารพและปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาและศีลธรรมอันดีในส่วนทีต่ นนับถือ วางตนให้สมเป็ น ปู
ชนียบุคคล ไม่ดหู มิน่ เหยียดหยามหรือบิดเบือนหลักศาสนา หรือเผยแพร่ชกั จูงผูเ้ รียนหรือประชาชนให้
หลง ผิด
(๓) ปกครองดูแล เอาใจใส่ผเู้ รียนตามหลักคุณธรรม รักษาความเป็ นธรรมไม่ลาเอียง ยึดหลัก
ความเสมอภาค และหลักความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ข้อ ๑๕ ในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) ยืนหยัดทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่งครัด ประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง ที่
ดี รวมทัง้ เป็ นทีป่ รึกษาและเป็ นทีพ่ ง่ึ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
(๒) รักษาวินยั ตัง้ อยูใ่ นความยุตธิ รรม ไม่ลาเอียง ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความเป็ น
พวกพ้องหรือบุญคุณส่วนตัว ไม่สร้างความแตกแยก
(๓) ปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล ไม่ผลักความรับผิดชอบให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์และสมานฉันท์
----------------------------------------------

