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ก

คํานํา

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) มีภารกิจในการพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดทั้งประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. ประกอบไปด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธ์ของงานในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของประเทศ
ให้มีคุณภาพ ก้าวทันกับคุณภาพการจัดการศึกษาของนานาประเทศ และเพื่อการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรช้ันนํา
ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเห็นควรจัดทํามาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สคบศ. ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามภารกิจ โครงการและกิจกรรม
ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ บุคลากรของ สคบศ. จะได้ใช้คู่มือปฏิบัติงาน “มาตรฐานทั่วไป
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา” โดยข้อมูล
ท่ีปรากฏในคู่มือฉบับนี้ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งองค์ความรู้ต่าง ๆ และจากกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ นําสู่การรวบรวมและเรียบเรียงเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการศึกษาและการทํา
ความเข้าใจของบุคลากร สคบศ. ในการนํามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดการงาน การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร สคบศ. ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภารกิจงานของ สคบศ. ต่อไป

เจริญ ภูวิจิตร์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ผู้จัดทํา
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



ข

สารบัญ

หน้า

คํานํา ก
ส่วนที่ 1 : บทท่ัวไป

วัตถุประสงค์ ๑
วิสัยทัศน์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๑
พันธกิจ ๑

ส่วนที่ ๒ : กรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒
ค่านิยมองค์กรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๒
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน ๒
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ๔
มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ ๕
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551 ๕
หมวด ๕ การรักษาจรรยาข้าราชการ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๕
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ๗
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ๘
หมวด ๔ : การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ๘
หมวด ๕ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ส่วนที่ ๓ : สรุป
แนวทางปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา ๑๐
แนวทางปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา ๑๐

เอกสารอ้างอิง ๑๑



๑

คู่มือปฏิบัติงาน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ส่วนท่ี ๑ : บททั่วไป

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กร
ซ่ึงประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา

ข้าราชการพลเรือน หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับบรรจุและแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรอืน ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดอืนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน1

ข้าราชการครู หมายความว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ2

ครู หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ํากว่าปริญญา ทั้ง
ของรัฐและเอกชน3

พนักงานราชการ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดย ได้รับค่าตอบแทนจาก
งบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น4

ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซ่ึงตกลงทํางานให้แก่นายจ้างเพื่อรับค่าจ้าง5

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษา
๒. เพื่อให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามตําแหน่งบทบาทหน้าท่ีของตนเอง

วิสัยทัศน์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

“สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นองคก์รชั้นนาํ

ในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา”

พันธกิจ
๑. พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๒. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๓. ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๔. ประสานการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ

1 สํานักงาน ก.พ., พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๕ ตอนท่ี ๒๒ ก ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑,
หน้า ๒.

2 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ , ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/
ตอนพิเศษ ๗๙ ก/หน้า ๒๒/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗. http://lertkrai.net/ivec/lawtec2547%20plus.pdf

3 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖, หน้า ๗๒.
4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า๒.

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/regemp471.pdf
5 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘, file:///C:/Users/Acer/Downloads/labour_relation_2518.pdf



๒

ส่วนท่ี ๒ : กรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กรของสถาบันพัฒนาครูฯ
“NIDTEP WAY”

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปนหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงค่านิยมของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ “TEAM WINS”
แต่ในส่วนของสถาบันพัฒนาครูฯ ได้ยึดค่านิยม “NIDTEP WAY” เปนกรอบแนวทางค่านิยมของสถาบัน
พัฒนาครู ฯ อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรสถาบันพัฒนาครูฯ ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงนําเสนอค่านิยม “TEAM WINS” และ “NIDTEP WAY” ให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาครู ฯ
ได้รับทราบและเข้าใจในค่านิยมดังกล่าว ดังนี้

“TEAM WINS”
T : Teamwork การทํางานเปนทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคี ประสานงานกันทําเพื่อ

องค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเปนหน่ึงเดียวในด้าน
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและด้านกฎหมาย มีทีมงานที่สามารถนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนา
การทํางานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงเพื่อการทํางานที่นําไปสู่
เป้าประสงค์ขององค์กร

E : Equality of Work ความเสมอภาคในการทํางาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเปนธรรม สร้างขวัญกําลังใจที่ดีให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน

A : Accountability ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ท่ีได้รับ
มอบหมายและงานท่ีต้องมีส่วนร่วมต่างๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทํา
ของตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้

M : Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซ่ือสัตย์ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องเพ่ือนําพาองค์กรให้เปนท่ีน่าเชื่อถือและก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ

W : Willful มีความมุ่งม่ันต้ังใจทํางานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จขององค์กร

I : Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ หมายถึง บุคลากรหมั่นแสวงหาความรู้
เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ

N : Network and Communication การเปนเครือข่ายท่ีมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน หมายถึง
บุคลากรในองค์กรย้ิมแย้มต่อกันและกัน กล่าวคําทักทายซ่ึงกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกคร้ัง มีนํ้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรท่ีมาติดต่อเปนอย่างดี ข้าราชการนําข่าวสาร
ใหม่ ๆ ดี ๆ มาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง มีการจัดให้มีการพบสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดทั้งยิ้มแย้ม
แจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ

S: Service Mind การมีจิตมุ่ งบริการ หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วย
ความเต็มใจ ย้ิมแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร พร้อมใจ
บริการเพ่ือความพึงพอใจผู้ใช้บริการ6

6 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คําจํากัดนิยาม สป. “Team Wins”, http://www.ops.moe.go.th/ops2017/-team-wins
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N : New Idea ความคิดใหม่ หมายถึง เปนความคิดใหม่ที่หลากหลาย กระบวนการต่างๆ และเปน

เคร่ืองมือที่เหมาะสมที่สุด ของช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพกับบริบทของกิจกรรม/โครงการ

I : Inspiration แรงบันดาลใจ หมายถึง พลังอํานาจในตนเองชนิดหนึ่งท่ีใช้ในการขับเคลื่อนการคิด
และ การกระทําใด ๆ ท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจ
(Motivation) ภายนอกก่อให้เกิดแรงจูงใจขึ้นภายในจิตใจ เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดและการกระทําในสิ่งที่
พึงประสงคใ์นการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร

D : Diligent ความขยัน หมายถึง ความเพียรพยายามและการมีความอดทนอดกล้ันในการทํางาน ซึ่ง
จะเปนพลังที่จะส่งเสริมให้ตนเองไปสู่ความสําเร็จได้ ตลอดทั้งการรู้จักปรับตัว และคิดหาทางแก้ไขปัญหา
ปัญหาต่าง ๆ ได้ และอันนําสู่ความความสําเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย

Team & Trust หมายถึง ความไว้เน้ือเชื่อใจกันในทีมงาน เปนการสร้างความรู้สึกไว้วางใจกันใน
สมาชิกทีมงานซึ่งจําเปนต้องใช้เวลา โดยผู้บริหารหรือหัวหน้าทีมมีส่วนเปนอย่างมากในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการไม่เชื่อใจและไม่ไว้วางใจกันของสมาชิกในทีมหรือกลุ่มงานให้มาเปนความไว้เน้ือเช่ือใจกัน อันจะ
เปนรากฐานที่สําคัญที่สุดในการทํางานเปนทีม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานซ่ึงจะต่อยอดไปสู่
การทํางานเปนทีมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่างมีคุณภาพ

E : Excellent หมายถึง ความเปนเลิศ การปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบท่ีสามารถสร้างผลลัพธ์
และความสําเร็จของงานได้ตามวัตุประสงค์และเป้าหมายของงานได้อย่างมีคุณภาพ และเกินความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างประทับใจ

P : Professional หมายถึง มืออาชีพ เปนการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ และ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย อันนําสู่การได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง มีคุณลักษณะและพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ของการงานให้กับองค์กร และสามารถปรับตัวรองรับบริบทของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีด้านผู้ปฏิบัติงาน
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะดําเนินงานในการกํากับดูแลองค์การที่ดี

ด้านผู้ปฏิบัติงาน ตามกรอบของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ท่ีดีด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยจะดําเนินการ ดังนี้

๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้า ของผู้ปฏิบัติงานอย่างเปนระบบ
ด้วยความเสมอภาคและเปนธรรม

๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง การทํางาน และคุณภาพ
ชีวิตที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม8

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดระบบบริหารจัดการองค์กรภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบุคลากรและองค์กรจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดดี้านผู้ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่นในการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมุ่งม่ันเช่นกัน

7 www.nidtep.go.th
8 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายการกํากับดูแลองค์การท่ีดีของสํานักงานปลัดกระทรวง, ๒๕๖๓, หน้า ๑๔.

http://www.psdg.moe.go.th/psdg61/images/2564/Dec/OG2564.pdf

http://www.nidtep.go.th
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance : GG Framework)

ประกอบด้วย ๔ หลักการสําคัญ และ ๑๐ หลักการย่อย มีดังนี้
๑) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย

- ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้ทรัพยากรอย่าประหยัด
เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ท้ังนี้ ต้องมีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัย
และ ไม่มีความจําเปน

- ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบั ติราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิง
ยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและอยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการ
ความเส่ียงและมุ่งเน้น ผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการ
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม

๒) ค่านิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบด้วย
- ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง ในการปฏิบัติ

ราชการต้องสามารถตอบคําถามและช้ีแจงได้เม่ือมีข้อสงสัย รวมท้ังต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้
คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น

- เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงานด้วย
ความ ซ่ือสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา รวมท้ังต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเปนและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้
รับทราบ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเปนไปโดยง่าย

- หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเปนธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ

- ความเสมอภาค (Equity) หมาย ถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่มีการแบ่งแยกด้านชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม และอ่ืน ๆ อีกท้ังยังต้องคํานึง
ถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย

๓) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ
(Participation/Consensus Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็น
ท่ีสําคัญที่เก่ียวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานและร่วมตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้
ในประเด็นท่ีสําคัญ
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- การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบ
อํานาจ และกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาค ส่วนอื่น ๆ
ในสังคม

๔) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบด้วย
- คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสํานึก

ความ รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เปนไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม
รวมท้ัง ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ9

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 255110

หมวด ๕ : การรักษาจรรยาข้าราชการ
มาตรา ๗๘ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้

โดยมุ่งประสงค์ให้เปนข้าราชการท่ีดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การยึดม่ันและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
(๒) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
(๓) การปฏิบัติหนา้ท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
(๔) การปฏิบัติหนา้ท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เปนธรรม
(๕) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้ส่วนราชการกําหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่อให้

สอดคล้องกับ ลักษณะของงานในส่วนราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ในการกําหนดข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นของข้าราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบด้วย

มาตรา ๗๙ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เปนความผิดวินัย
ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นําไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเล่ือนเงินเดือน หรือส่ังให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการ
พัฒนา

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซ่ึงได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์๒๕๕๓ ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือน
พนักงาน ราชการและลูกจ้างในสังกัดพลเรือนทุกตําแหน่ง มีหน้าท่ีต้องดําเนินการให้เปนไปตามประมวล
จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ๑๐ ข้อ ตามท่ีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนนี้กําหนด ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดแนวทางให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ข้อ ดังนี้

๑.ข้าราชการต้องยึดม่ันในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเปนธรรม
๒. ข้าราชการต้องมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

9 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี,
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/7.1_hlakthrrmaaphibaalkhngkaarbrihaarkicchkaarbaanemuue
ngthiidii.pdf

10 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๒ ก/
หน้า ๑/๒๕ มกรําคม ๒๕๕๑http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C311/%C311-20-9998-update.pdf

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/7.1_hlakthrrmaaphibaalkhngkaarbrihaarkicchkaarbaanemuue
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๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และไม่กระทําการ
อันเปนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

๕. ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน

โดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เปนธรรม
๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด และ

รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพี่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
๙. ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข
๑๐. ข้าราชการต้องเปนแบบอย่างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ

โดยรวม11

ข้อบังคบัคุรุสภา วา่ด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในส่วนข้าราชการครูนั้น ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้กําหนดให้

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรมตาม
จรรยาบรรณของวิชาชพี ดังนี้

๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ

และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
๒. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเปน
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

๓. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
๑) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจ

แก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า
๒) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัย ท่ีถูกต้อง

ดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอย่างที่ดี ท้ังทางกาย

วาจา และจิตใจ
๔) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเปนปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ
๕) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก

รับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ
๔. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่น
ในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

11 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน, https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/article_fleattach_20180515130149.pdf
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๕. จรรยาบรรณต่อสังคม
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผู้นําในการอนุรักษ์ และพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม และยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข12

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดกรอบการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม

ค่านิยมของระบบราชการและพัฒนาข้าราชการของระบบราชการไทย (I AM READY) หรือคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ ประกอบด้วยคุณสมบัติหรือพฤติกรรมท่ีบุคลากรภาครัฐ
ควรมีหรือควรปฏิบัติ ๘ ประการ ดังนี้

I - Integrity การปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรีของข้าราชการ
A - Activeness ความขยันตั้งใจทํางาน ปฏิบัติงานเชิงรุก
M - Morality การมีใจคุณธรรม ปฏิบัติราชการด้วยใจบริสุทธิ์ และกุศลเจตนา
R - Relevancy การเรียนรู้และปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
E - Efficiency การทํางานที่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดและแสดงไว้อย่างชัดเจน
A – Accountability ความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของงานและต่อสาธารณะ
D - Democracy การมีใจเปนประชาธิปไตย
Y - Yield การมีผลงานเปนท่ีประจักษ์ และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์เปนสําคัญ13

๑. Integrity คือ ทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี ข้าราชการจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มีความ
เสียสละ อุทิศตนในการทํางาน มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และที่สําคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงาน
ไม่ทุจริตคอรัปชั่น

๒. Activeness คือ ขยันตั้งใจทํางานหรือเรียกว่าการปฏิบัติงานเชิงรุก ซ่ึงข้าราชการจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถและเปนผู้ที่มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา องค์ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานเปนปัจจัยสําคัญท่ีจะทําให้งานประสบความสําเร็จ นอกจากน้ี ยังต้องมีทัศนคติเชิงบวก และ
ความคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังมีกุศโลบายในการทํางาน

๓. Morality คือ มี ใจเปนธรรม มี คุณธรรม ปฏิบัติราชการด้วยใจบริสุทธิ์และกุศลเจตนา
โดยข้าราชการจะต้องไม่เลือกปฏิบัติยึดหลักความเปนธรรมและเสมอภาค รวมทั้ง คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เปนสําคัญ

๔. Relevancy คือ มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกทันปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆโดยจะต้อง
มี การพัฒนาข้าราชการอย่างต่อเนื่องให้มีความเปนเลิศในวิชาชีพ มีการนําความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน หรือในความหมายโดยรวมก็คือ การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น

๕. Efficiency คือ การทํางานท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ซ่ึงแสดงให้เห็น จากการจัดการภายในที่ดี
ของหน่วยงานทําให้ผลผลิตท่ีได้มีมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรและเกิดความคุ้มค่า

๖. Accountability คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของงานและต่อสาธารณะ ข้าราชการ
จะต้องตระหนักในความรับผิดชอบของตน พร้อมเสมอที่จะรับการตรวจสอบ ทั้งจากภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องมีระบบการให้รางวัลและลงโทษท่ีมีประสิทธิภาพ

12 ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖, หน้า ๗๒,
https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2020/06/2556.pdf

13 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่ (I AM READY. โครงการสร้างต้นแบบการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรมและค่านิยม, https://phuketdol.go.th/files/com_news_change/2017-05_947176e3311f7e4.pdf



๘

๗. Democracy คือ มีใจและการกระทําที่เปนประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส โดยจะต้องสร้าง
เครือข่ายในการทํางาน ประสานสัมพันธ์กับทุกกลุ่มให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน

๘. Yield คือ มีผลงานเปนที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธ์ิเปนสําคัญ โดยจะต้อง
ตั้งเป้าหมายของการทํางานแล้วปฏิบัติให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ รวมท้ังสามารถวัดและประเมินผลงานได้

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑
หมวด ๔ : การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ14

มาตรา ๗๒ ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดําเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ
แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.พ. กําหนด

ในกรณีที่เห็นสมควร และเพ่ือการประหยัด สํานักงาน ก.พ. จะจัดให้มีการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการตามวรรคหนึ่งก็ได้

มาตรา ๗๓ ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรมและเที่ยงธรรมและ
เสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดํารงตนเปนข้าราชการที่ดี

มาตรา ๗๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประพฤติตนอยู่ในจรรยาและระเบียบวินัยและปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ให้ตามควรแก่กรณีตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. และจะให้

มาตรา ๗๕ การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เปนไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด

มาตรา ๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง และเลื่อนเงินเดือน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด

ผลการประเมินตามวรรคหน่ึงให้นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการด้วย บําเหน็จความชอบอย่างอื่นซ่ึงอาจเปนคําชมเชย เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลด้วยก็ได้

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๕ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ15

มาตรา ๗๒ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ

ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมีผลงานเปนท่ีประจักษ์ ถือว่าผู้นั้นมีความชอบ

สมควรได้รับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย รางวัล เคร่ืองเชิดชูเกียรติ หรือการเล่ือนเงินเดือน

หรือการบริหารงานบคุคลในเรื่องอื่น ท้ังนี้ ให้เปนไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

มาตรา ๗๓ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ผู้บังคบับัญชาแต่งต้ัง
คณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและพิจารณา

14 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หมวด ๔ : การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ, พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๕๕๑, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๒๒ ก/
หน้า ๑/๒๕ มกราคม ๒๕๕๑http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C311/%C311-20-9998-update.pdf

15 หมวด ๕ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent.jsp?fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&hID=0

http://wiki.ocsc.go.th/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%81%E0%B8%8E_%E0%B8%81.%E0%B8%9E._%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2552
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จากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ท้ังนี้ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔

การเล่ือนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เปนประโยชน์ต่อผู้เรียนเปนหลัก
ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนให้เปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาไม่สั่งเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใด

ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ผู้นั้นทราบพร้อมเหตุผลท่ีไม่เลื่อนเงินเดือน
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการตามวรรคสามแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ เปนผู้สั่งเลื่อนเงินเดือน
มาตรา ๗๔ ให้ ก.ค.ศ. กําหนดเงินเดือนประสิทธิภาพของตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษาในตําแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ เพื่อให้ปฏิบัติงานบังเกิดผลดีและมีความก้าวหน้าและได้มาตรฐานงานของ
ทางราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

มาตรา ๗๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเปน
ท่ีประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควร
แก่กรณี

เพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ก.ค.ศ. อาจกําหนดให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้ท่ีมีผลงานหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับ
เงินวิทยพัฒน์ได้ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๗๖ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษามีหน้าท่ีจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามความเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๗๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถึงแก่ความตายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ผู้นั้นเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณ
บําเหน็จบํานาญก็ได้

มาตรา ๗๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๔๕
หรือมาตรา ๕๐ ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด

มาตรา ๗๙ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

มาตรา ๘๐ ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
บางตําแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า
แก่ราชการ ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด

มาตรา ๘๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบท่ี ก.ค.ศ. กําหนด
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ในกรณีที่มีความจําเปนหรือเปนความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือวิชาชีพ หรือคุณวุฒิขาดแคลน ผู้บังคับบัญชาอาจส่งหรืออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย โดยให้ถือเปนการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และมีสิทธิได้เลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม
หรือวจิัย แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ภายใต้บงัคับมาตรา ๗๓ วรรคสาม

ส่วนท่ี ๓ : สรุป
แนวทางปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของสถาบันพัฒนาครู ฯ ควรยึด “Team Wins” เปนค่านิยมในการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเปนตัวอย่างท่ีดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหนา้ที่ราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาด้วยความเที่ยงธรรม และควบคุมให้เปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณของกฎหมาย
ประมวลจริยธรรม และข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม โปร่งใสและ
พิจารณาผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจากผลการปฏิบัติงานเปนหลัก และความประพฤติ
ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดท้ังไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อม
เสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม ด้วยการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่ I AM READY

แนวทางปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันของสถาบันพัฒนาครู ฯ ควรยึด “NIDTEP WAY” และ “Team Wins”

เปนค่านิยมในการปฏิบัติงาน ประพฤติและปฏิบัติตนตนอยู่ในกรอบมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของกฎหมาย ประมวลจริยธรรม และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มั่นเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม เพื่อผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบเปนผลงานเชิง
ประจักษ์ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
ตลอดทั้งไม่กระทําการใดอันอาจนําความเส่ือมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม
ด้วยการมคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐยุคใหม่ I AM READY
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