
 

 

 
 
  
 

 
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ก าหนดให้

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงาน
เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  
ประกอบกับมาตรา 280 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะ หรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 ซึ่ง ก.พ.ใน
ฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพ่ือใช้บังคับเป็น
มาตรฐานกลางไว้  

ก.ค.ศ.ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์และให้บริการ
ทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ผู้เป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของ
ความเป็นครู เป็นผู้มีศีล คือละเว้นความชั่วทั้งปวงและต้องตั้งตนอยู่ ในธรรม คือกระท าการแต่สิ่งที่
ถูกต้องและเป็นความดีงาม มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม ประกอบกับต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ตามที่
ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอแนะ คือ การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต 
และรับผิดชอบ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน การยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย การให้บริการประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการยึดมั่น
ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 ดังนั้น เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ทั้งหลายเกิดส านึกลึกซ้ึงและเท่ียงธรรมในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี
ข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม               
สมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และต้องตามเจตนารมณ์ของ ก.ค.ศ. จึงก าหนดประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ดังนี้ 

                   ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                    ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  

พ.ศ.2559 
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 ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 มาตรฐานคุณธรรมและอุดมคติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
เครื่องก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้อยู่ในกรอบ
ของศีลธรรมและคุณธรรม และเป็นแนวทางชี้น าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุถึง
ปณิธานและอุดมการณ์ของความเป็นครู  
 ส่วนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ คุณความดี            
ที่เป็นข้อก าหนดในการประพฤติปฏิบัติทั้งในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนและผู้เรียน
เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับ  
 ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี้ 
 “การไม่เลือกปฏิบัติ” หมายความว่า การไม่ใช้ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจโดยมีอคติ
เป็นส่วนตัวในการใช้ดุลพินิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด อันเนื่องมาจากชาติ
ก าเนิด เพศ ศาสนา หรือความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ทัศนคติ ความเห็นทางการเมือง 
ความพิการ สภาพร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม 
 “ประโยชน์” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน บริการ ต าแหน่งหน้าที่การงาน สิทธิประโยชน์ 
หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือค ามั่นสัญญาที่จะให้หรือรับว่าจะให้หรือจะได้รับทรัพย์หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ในอนาคตด้วย 
 “ประมวลจริยธรรม” หมายความว่า ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ฉบับนี้ 
 “ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน               
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1     
 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ  
 “ของขวัญ” หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม  

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานคุณธรรมและอุดมการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข้อ 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรม
ราโชวาทเป็นเครื่องก าหนดกรอบในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 (1) การรักษาความสัจ ความจริงในต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
เป็นธรรม 
 (2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีเท่านั้น 
 (3) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุ
ประการใด 
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 (4) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 ข้อ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพึงยึดถืออุดมคติของครู 9 ประการ เพ่ือเป็น
แนวทางชี้น าการประพฤติตนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพ่ือบรรลุถึงปณิธานและอุดมการณ์ของ
ความเป็นครู ดังนี้ 
 (1) เคารพและเอ้ือเฟ้ือต่อหน้าที่ 
 (2) เมตตากรุณาปราณีต่อผู้เรียน 
 (3) เสียสละและอดออม 
 (4) บ าเพ็ญตนอยู่ในความดี 
 (5) ท าหน้าที่ให้บริสุทธิ์ยุติธรรม 
 (6) ชี้น าศิษย์ให้มีคุณธรรม 
 (7) กระท าการด้วยปัญญา 
 (8) ไม่ประมาทในชีวิต 
 (9) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่วนที่ 2 
มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ข้อ 6 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โดยต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตเมตตาไม่เบียดเบียน ไม่ท าร้ายหรือละเมิดต่อศิษย์ มีจิตกรุณา 
ให้ความคุ้มครองปกป้องศิษย์ตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
 (2) ละเว้นจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมและอบายมุข 
 ข้อ 7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบ โดยต้องปฏิบัติตนดังนี้ 
 (1) มีจิตวิญญาณของความเป็นครู เสียสละและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่ เต็มก าลัง 
สติปัญญาความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (2) กระท าการทั้งปวงด้วยความสุจริต ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืน 
 (3) รับผิดชอบต่อหน้าที่ เอ้ือเฟ้ือ สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือแก่ศิษย์ เมื่ออยู่ในฐานะที่
จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือประสพเคราะห์จากอุบัติเหตุ การละเมิดกฎหมายหรือภัยอื่นๆ  
 (4) ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ของตน
แสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 (5) ไม่ใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ หรือยอมให้ผู้อ่ืนใช้ต าแหน่ง อ านาจหรือหน้าที่ของตน ไป
ในทางจูงใจ บังคับ กดดันหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจหรือการกระท าของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน อันเป็นผลให้การตัดสินใจ การใช้ดุลพินิจ หรือ
การกระท านั้นเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม 
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 (6) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ               
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ ท าธุรกิจของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
 ข้อ 8 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (1) ไม่กระท ากิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริม ซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
เป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 (2) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืน เรียกรับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญ ทรัพย์
สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดแทนตนหรือญาติของตน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการกระท าใดในหน้าที่ อันจะ
เป็นการอ านวยความสะดวกหรือมีผลให้ต้องกระท าการในหน้าที่โดยมิชอบ 
 (3) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือกรรมการใดท่ีเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดด้วยความไม่เป็นธรรม
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
 (4) ไม่ด าเนินการหรือท านิติกรรมหรือสัญญาหรือเสนอให้อนุมัติโครงการหรืออนุมัติโครงการ
ใดอันเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 (5) ไม่กระท าการใดในหน้าที่หรือร่วมมือกันกระท าการใด อันเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 (6) ต้องไม่รับของขวัญหรือของก านัลหรือประโยชน์อ่ืนใด นอกเหนือจากโอกาสและกาลตาม
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้น ต้องมีคุณค่าตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                    
การทุจริตแห่งชาติประกาศก าหนดไว้ เว้นแต่ญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป หรือการให้โดยธรรมจรรยาหรือตามประเพณี 
 ข้อ 9 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและ
ถูกกฎหมาย โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1) กล้ายืนหยัดอย่างมั่นคง ที่จะกระท าหน้าที่ ให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วย
เหตุผล ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่โอนอ่อนหรือยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 
 (2) ต้องเคารพและปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามครรลองของกฎหมาย รวมทั้ง
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด 
 (3) ไม่สั่งการหรือชักจูงให้ผู้เรียนหรือผู้ใต้บังคับบัญชากระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
 (4) ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในการนี้    ให้
ทักท้วง เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชา 
 (5) ไม่เลี่ยงกฎหมายหรือใช้ช่องว่างของกฎหมายหรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมาย              
ที่ต้องใช้ในอ านาจหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน หรืออันเป็นผลให้เกิดความไม่ถูกต้อง
หรือท าให้เสียความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมหรือการใช้บังคับกฎหมายนั้น 
 
 
 
 



๕ 

 

 

 ข้อ 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่ผู้เรียน
และประชาชน ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกระตือรือร้น รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ละเลยหรือ
หลีกเลี่ยง หรือหน่วงช้างานในหน้าที่จนเกิดความล่าช้าหรือเสียหาย 
 (2) อบรมสั่งสอนหรือปฏิบัติหน้าที่และให้บริการแก่ผู้เรียนหรือประชาชนตามแต่กรณี               
ด้วยความเต็มใจ มีน้ าใจไมตรีโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 11 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน                 
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขออย่างเพียงพอ ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้
เนิ่นช้า ไม่บิดเบือนและถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  โดยเคร่งครัด 
 (2) ไม่เปิดเผยความลับของผู้เรียน รักษาความลับของทางราชการ ความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือจากประชาชนที่มาติดต่อราชการ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามกระบวนการ
ยุติธรรมหรือการตรวจสอบตามที่กฎหมายก าหนด 
 ข้อ 12 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล เต็มก าลัง สติปัญญาความสามารถและ
เต็มศักยภาพแห่งตน จนงานบรรลุผล ได้มาตรฐาน 
 (2) พัฒนาตนเองให้ทันต่อวิทยาการ เพ่ิมพูนทักษะในวิชาชีพ และฝึกฝนอบรมจิตใจให้มี
คุณธรรมดียิ่งขึ้นเป็นล าดับอยู่เสมอ เพ่ือน ามาพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 (3) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งงบประมาณหรือสิทธิประโยชน์                  
ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชน
จะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตัวเอง 
 (4) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นไปตามหลักวิชาและ
หลักการแห่งวิชาชีพ รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพครูและมาตรฐานของกฎหมาย 
 ข้อ 13 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1) จงรักภักดีและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่กระท าการหรือ
ยอมให้ผู้ใดกระท าการล่วงละเมิด 
 (2) ศรัทธา ยึดมั่น และไม่แสดงการต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี            
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เคารพและปฏิบัติตามกติกาประชาธิปไตย ไม่ใช้วิธีการนอกระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา 
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 ข้อ 14 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการวางตนและ               
ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 (1) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพเฉพาะ 
 (2) เคารพและปฏิบัติตามหลักศาสนาและศีลธรรมอันดีในส่วนที่ตนนับถือ วางตนให้สมเป็นปู
ชนียบุคคล ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามหรือบิดเบือนหลักศาสนา หรือเผยแพร่ชักจูงผู้เรียนหรือประชาชน
ให้หลงผิด  
 (3) ปกครองดูแล เอาใจใส่ผู้เรียนตามหลักคุณธรรม รักษาความเป็นธรรมไม่ล าเอียง                       
ยึดหลักความเสมอภาค และหลักความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ข้อ 15 ในฐานะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ยืนหยัดที่ จะปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยเคร่ งครัด ประพฤติตน                           
เป็นแบบอย่างท่ีดีรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและเป็นที่พ่ึงของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 (2) รักษาวินัย ตั้งอยู่ในความยุติธรรม ไม่ล าเอียง ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความเป็น
พวกพ้องหรือบุญคุณส่วนตัว ไม่สร้างความแตกแยก  
 (3) ปฏิบัติต่อผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผล ไม่ผลักความรับผิดชอบให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์และสมานฉันท์ 
  
  
 

  


