จรรยาบรรณวิชาชีพครู
(Code of Ethics of Teaching Profession)
โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกั ษ์

ความหมาย
จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ กฎแห่งความประพฤติสาหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซึ่งองค์กรวิชาชีพ
ครู เป็ นผูก้ าหนด และสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด หากมีการละเมิดจะมีการลงโทษ

ความสาคัญ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสาคัญต่อวิชาชีพครู เช่นเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพ มี
ความสาคัญต่อวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่ งสรุ ปได้ ๓ ประการ คือ
๑. ปกป้ องการปฏิบตั ิงานของสมาชิกในวิชาชีพ
๒. รักษามาตรฐานวิชาชีพ
๓. พัฒนาวิชาชีพ

ลักษณะของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู จะต้องมีลกั ษณะ ๔ ประการ คือ
๑. เป็ นคามัน่ สัญญาหรื อพันธะผูกพันต่อผูเ้ รี ยน (Commitment to the student)
๒. เป็ นคามัน่ สัญญาหรื อพันธะผูกพันต่อสังคม (Commitment to the society)
๓. เป็ นคามัน่ สัญญาหรื อพันธะผูกพันต่อวิชาชีพ (Commitment to the profession)
๔. เป็ นคามัน่ สัญญาหรื อพันธะผูกพันต่อสถานปฏิบตั ิงาน (Commitment to the employment
practice)

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
๑. ครู ตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่ งเสริ มให้กาลังใจในการศึกษา
เล่าเรี ยนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
๒. ครู ตอ้ งอบรม สัง่ สอน ฝึ กฝน สร้างเสริ มความรู ้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์
อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
๓. ครู ตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ท้ งั ทางกาย วาจา และจิตใจ
๔. ครู ตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมของศิษย์
๕. ครู ตอ้ งไม่แสดดงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากศิษย์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามปกติ
และไม่ใช้ศิษย์กระทาการใดๆ อันเป็ นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
๖. ครู ยอ่ มพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการพัฒนา
ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่ สมอ
๗. ครู ยอ่ มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
๘. ครู พึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์
๙. ครู พึงประพฤติ ปฏิบตั ิตน เป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ไทย

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และลักษณะของครู ที่ดี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง ประมวลความประพฤติกรรมหรื อกิริยาอาการที่ ประกอบ
วิชาชีพครู ควรประพฤติปฏิบตั ิเพื่อรักษาส่ งเสริ ม เกียรติคุณ ชื่อเสี ยงและฐานะของความ เป็ นครู (ยนต์ ชุม
จิต. 2531 : 131)
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 74 ท่าน เพื่อ ร่ าง
จรรยาบรรณวิชาชีพครู ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2524 ผลการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ให้แบ่ง
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็ น 4 หมวด (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2524 : 3) ดังนี้
หมวดที่ 1 ว่าด้วยอุดมการณ์ครู ซึ่งเป็ นหัวใจของการเป็ นครู
หมวดที่ 2 ว่าด้วยเอกลักษณ์ของครู โดยเน้นให้เห็นลักษณะเฉพาะของครู ที่แตกต่างจาก
บุคคลในอาชีพอื่น
หมวดที่ 3 ว่าด้วยการรักษาวินยั แห่งวิชาชีพครู
หมวดที่ 4 ว่าด้วยบทบาทของครู ต่อบุคคล และสังคม

หมวดที่ 1 อุดมการณ์ ครู ซึ่งเป็ นหัวใจของการเป็ นครู ประกอบด้ วยคุณลักษณะดังนี้
1. ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตน เพื่อศิษย์ และการศึกษา
2. ธารงและส่ งเสริ มเกียรติแห่งวิชาชีพครู
3. บาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
4. ยึดมัน่ ในคุณธรรม มีใจรัก และเมตตาต่อศิษย์
5. มีจิตใจเป็ นประชาธิปไตย
6. ยึดมัน่ ในศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
หมวดที่ 2 เอกลักษณ์ ของครู โดยเน้ นให้ เห็นลักษณะเฉพาะของครู ที่แตกต่ างจากบุคคล ในอาชีพอืน่
ประกอบด้ วยคุณลั กษณะดังนี้
1. ดารงตนอย่างเรี ยบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับอาชีพครู
2. มีอารมณ์มนั่ คง และสามารถควบคุมอารมณ์ท้ งั ในและนอกเวลาที่สอน
3. มีสัจจะความจริ งในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครู และต่อตนเอง สามารถร่ วมงานเป็ น หมู่
คณะได้
4. เป็ นผูม้ ีวฒั นธรรม มีศีลธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ และเป็ นตัวอย่างที่ดี ของศิษย์
5. เป็ นคนตรงเวลา ประพฤติตนสม่าเสมอ
6. เป็ นผูม้ ีวาจาสุ ภาพอ่อนโยนและแต่งกายเรี ยบร้อยเหมาะสม
7. ใฝ่ หาความรู้ สารวจและปรับปรุ งแก้ไขตนเองและงานสอนอยูเ่ สมอ
8. กระตือรื อร้น ขยันหมัน่ เพียรและตั้งใจใช้กลวิธีสอนให้ศิษย์ เกิดความรู ้จนเป็ น แบบอย่าง
การสอนที่ดี
9. มีความคิดริ เริ่ มและนาสิ่ งใหม่ ๆ มาใช้สอนศิษย์
10. รู ้จกั ผ่อนปรนต่อปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานครู และหาทางแก้ไขโดยสันติวธิ ี เป็ น
พลเมืองดี
12. ให้เกียรติโดยไม่เลือกเชื้ อชาติ ศาสนา ฐานะครอบครัว เพศและวัย
13. เป็ นผูม้ ีใจกว้าง และมีน้ าใจนักกีฬารับฟังความคิดเห็นของศิษย์ และเปิ ดโอกาสให้ศิษย์ ได้
ปรึ กษาหารื ออย่างสม่าเสมอ
14. เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน ความประพฤติ และความเป็ นอยูข่ องศิษย์อยูเ่ สมอ
15. เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของศิษย์
16. เป็ นผูเ้ ห็นศิษย์มีความสาคัญ และพิจารณาคุณค่าของศิษย์แต่ละคนด้วยเหตุผล
17. เป็ นผูท้ ี่น่าเคารพรัก และทาให้ศิษย์ เกิดความอบอุ่นใจ
18. มีความยุติธรรม และตัดสิ นใจหรื อลงโทษศิษย์อย่างมีเหตุผล
19. เป็ นผูค้ วรแก่การยกย่อง นับถือในเชิงภูมิปัญญา และเชาว์ ไหวพริ บในด้านการอบรม สั่ง
สอน
20. สามารถอรรถาธิ บายเรื่ องยากให้เข้าใจง่าย

หมวดที่ 3 ว่ าด้ วยการรักษาวินัยแห่ งวิชาชี พครู
1. รักษาความลับของศิษย์ เพื่อนร่ วมงานและสถานศึกษา
2. ไม่แสดงอาการอาฆาตพยาบาลต่อศิษย์
3. เข้าสอนโดยสม่าเสมอ ไม่ปิดบังหรื อบิดเบือน เนื้อหาสาระทางวิชาการ
4. สุ ภาพเรี ยบร้อย เชื่อฟัง และไม่แสดงความกระด้างกระเดื่อง ต่อ ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งสัง่ ใน
หน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา
5. ต้องถือและปฏิบตั ิตามแบบธรรมเนียมที่ดีของสถานศึกษา
6. ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีดว้ ยการเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา ผลประโยชน์
ของสถานศึกษา
7. ไม่ละทิง้ หน้าที่ดา้ นการสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนอุทิศเวลา ของตนให้กบั
สถานศึกษา
8. รักษาความสามัคคี ชื่อเสี ยงของคณะและสถานศึกษาที่สังกัดอยู่
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างจริ งจัง ด้วยความรับผิดชอบและเสี ยสละ
10. ให้เกียรติแก่เพื่อนร่ วมอาชีพ และบุคคลทัว่ ไป
11. ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา
12. รักษาความลับของเพื่อนร่ วมงาน และสถานศึกษา
13. รักษาและส่ งเสริ มความสามัคคีของหมู่คณะ
14. ไม่นาหรื อยอมให้นาผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริ ต หรื อ เป็ นภัยต่อ
มนุษยชาติ
15. ไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
16. รักษาชื่อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่ อว่าประพฤติชวั่
17. ประพฤติตนและปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม โดยไม่ เห็นแก่ประโยชน์
อันมิชอบ
หมวดที่ 4 ว่ าด้ วยบทบาทของครู ต่อบุคคล และสั งคม
1. ยึดมัน่ ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2. ส่ งเสริ มกิจกรรมในระบอบประชาธิ ปไตย
3. ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันด้วยกันและระหว่างสถาบันและชุมชน
4. สร้างและส่ งเสริ มความสามัคคีอนั ดีระหว่างครู และผูป้ กครอง
5. ดารงชีวิตและการปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีชุมชน
6. รับใช้สังคม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
7. โอบอ้อมอารี มีน้ าใจต่อผูอ้ ื่น

ในปี พ.ศ. 2526 คุรุสภาได้มีการปรับปรุ งจรรยาบรรณวิชาชีพครู ข้ ึนใหม่ เรี ยกว่า “ระเบียบคุรุ
สภาว่าด้วยจรรยามารยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณี ครู ” (คุรุสภาพ. 2526 : 2-3) ซึ่ งมีระเอียดดังนี้
ครู ตอ้ งมีจรรยามารยาทและวินยั ตามระเบียบประเพณี ของครู ดังต่อไปนี้
1. เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ด้วยความ
บริ สุทธิ์ ใจ
2. ยึดมัน่ ในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
3. ตั้งใจสอนศิษย์และปฏิบตั ิหน้าที่ของตนให้เกิดผลดี ด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตน
ให้แก่ศิษย์ จะละทิง้ หรื อทอดทิง้ หน้าที่การงานมิได้
4. รักษาชื่อเสี ยงของตนมิให้ชื่อว่าประพฤติชวั่ ไม่ประพฤติการอันใดจะทาให้เสี ยชื่อเสี ยง
และเกียรติ ของความเป็ นครู
5. ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา
6. ถ่ายทอดความรู ้โดยไม่ปิดบังอาพราง ไม่นาหรื อยอมให้นาผลงานทางวิชาการของตน ไป
ใช้ ในทางทุจริ ต หรื อเป็ นภัยต่อมนุษยชาติ
7. ให้เกียรติผอู ้ ื่นทางวิชาการ โดยไม่นาผลงานของผูใ้ ดมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตนและ
ไม่เบียดบังใช้แรงงาน หรื อนาผลงานของผูอ้ ื่นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
8. ประพฤติอยูใ่ นความซื่ อสัตย์สุจริ ต และปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรม ไม่
แสวงหาประโยชน์ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
9. สุ ภาพเรี ยบร้อย ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของ
ผูร้ ่ วมงาน และสถานศึกษา
10. รักษาความสามัคคีของครู และช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จดั การสัมมนาทางวิชาการ เรื่ อง “ คุณธรรม
สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2529 และได้กาหนดขอบเขตจรรยาบรรณ ของ
วิชาชีพครู ไว้ดงั นี้ ( คุรุสภา,2529 : 5-7 )
1. ตั้งใจสอนศิษย์ อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้เกิดผลดี ไม่ละทิง้ หน้าที่การงาน
2. ถ่ายทอดวิชาความรู ้โดยไม่ปิดบังอาพราง ไม่นาผลงานทางวิชาการไปใช้ในทางที่ทุจริ ต
หรื อเป็ นภัยต่อมนุษย์ชาติ
3. ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ผูร้ ่ วมงาน และสถานศึกษา
4. ไม่แอบอ้างผลงานทางทางวิชาการของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน และไม่ใช้แรงงานหรื อนา
ผลงานของผูอ้ ื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. รักษาชื่อเสี ยงของตนมิให้ได้ชื่อว่าประพฤติชวั่ อันจะทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติของครู

กล่าวโดยสรุ ป หัวใจสาคัญของจรรยาบรรณครู มี 3 ประการ คือ ต้องมีความซื่ อสัตย์ รักและ
ปรารถนาดีต่อศิษย์อย่างจริ งใจ วางตนให้เป็ นที่นบั ถือของผูอ้ ื่น การที่ครู ผใู้ ดจะมีคุณธรรม ดังกล่าวได้
จะต้องรู้จกั และตีความวิชาชีพครู ให้ชดั เจนก่อน
คุณลักษณะทีด่ ีของครู
คุณลักษณะของครู ที่ดีน้ นั มีผกู ้ ล่าวไว้หลายท่าน ในหลายโอกาส พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดารัสพระราชทานแก่ครู อาวุโส ประจาปี พ.ศ. 2522 ซึ่งมี ข้อความ
ที่แสดงถึงคุณลักษณะที่ดีของครู ที่ดีไว้ดงั นี้
“ ครู ที่แท้น้ นั เป็ นผูก้ ระทาแต่ความดี คือต้องขยันและอุตสาหะพากเพียร เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และ
เสี ยสละ ต้องหนักแน่น อดกลั้น และอดทน ต้องรักษาวินยั สารวมระวังความประพฤติและ ปฏิบตั ิตนให้
อยูใ่ นระเบียบแบบแผนที่ดีงาม ต้องปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความ สนุกรื่ นเริ งที่ไม่
สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ต้องมัน่ ใจให้มนั่ คงและแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษา ความจริ งใจ ต้องเมตตา
หวังดี ต้องวางใจเป็ นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอานาจอคติ ต้องอบรมปัญญา ให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ข้ ึน ทั้งในด้าน
วิทยาการ และความฉลาด รอบรู้ในเหตุและผล ” (คุรุสภา, 2524 : 3)
พระพุทธทาสภิกขุ ( 2530 : 1-27 ) ได้บรรยายเรื่ องธรรมะสาหรับครู ระหว่าง วันที่ 4-9
กันยายน 2527 ณ สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ซึ่งมีความบางตอนแสดงถึง คุณลักษณะของครู
ที่ดีไว้ดงั นี้
“ครู ในฐานะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นปูชนียบุคคล ควรกอร์ปด้วยคุณธรรมของครู คือเปิ ด
ประตูทางวิญญาณของโลกที่ปิดด้วยอวิชชาให้ออกมาสู่ แสงสว่าง และอิสรภาพทางจิตมีลกั ษณะ สู งส่ งใน
แง่คุณธรรม มีหน้าที่พฒั นามนุษย์ให้เป็ นในทางที่ถูกทุกวิถีทาง มีจิตใจเปี่ ยมด้วยเมตตา กรุ ณาและปัญญา
ทาบุญคุณและมีประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน เพียงเลี้ยวชีวติ ได้ ครู ตอ้ ง
สร้างเด็กให้มีสติปัญญา มีเหตุผล ช่วยให้เขาหลุดพ้นจากสัญชาติญาณ อย่างสัตว์ สามารถสร้างบ้านสร้าง
ชาติและสังคมโลก เป็ นพุทธมามกะที่สมบูรณ์ รู ้จกั รับผิดชอบชัว่ ดี เชื่อฟังบิ ดามารดา และให้เขารู ้จกั ว่า
“ไท” (อิสระจากกิเลส) “มัชฌิม” (ทางสายกลางอริ ยมรรค) “โชคดี” (ทาดีทางกาย วาจา ใจ) “เกียรติ” (รู ้วา่
ตนเองได้ทาดีถูกต้อง มี คุณค่า ควรแก่การ ภาคภูมิใจ)
พระราชนันทมุนี (2525 : 3-4) ได้นาหลักธรรมในพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระกรุ ณาธิ คุณของ
พระพุทธเจ้า ซึ่ งแสดงถึงคุณลักษณะของผูอ้ บรมสั่งสอนที่เป็ นเลิศ ดังนี้
“พระพุทธศาสนา ถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ สอนและผูเ้ รี ยน นั้น อยูใ่ นฐานะเป็ นกัลยา
นิมิตร คือเป็ น ผูช้ ่วยเหลือ แนะนาผูเ้ รี ยนให้ดาเนินก้าวหน้าไปในมรรคแห่งการฝึ กอบรม ซึ่งมี ลักษณะ 7
ประการดังนี้ คือ ปิ โย คือ กระทาตนให้เป็ นที่น่ารัก เป็ นที่น่าไว้วางใจ ครุ คือ น่า เคารพทาให้ศิษย์เกิดความ
อบอุ่น ภาวนิโย คือ น่ายกย่อง ทรงคุณความรู้ ภูมิปัญญาอย่างแท้จริ ง วัตตา คือ รู้จกั ระเบียบแบบแผน ทั้ง

กายและวาจา วัจนักนโม คือ อดทนต่อพฤติกรรมของศิษย์ คัมภีรันญกะถังกัตตา คือ มีความสามารถชี้แจง
เรื่ องต่าง ๆ ที่ลึกซึ้ งได้ โนจัตถาเน นิโยชะเย คือ ไม่ชกั จูงศิษย์ไปในทางที่เสื่ อมเสี ย ”
คณะกรรมการข้าราชการครู (2529 : 12) จัดประชุมสัมมนา เรื่ อง การปฏิรูปการฝึ กหัดครู ตาม
โครงการพัฒนาศึกษาอาเซี่ยน เมื่อวันที่ 24-27 ธันวาคม 2524 และได้สรุ ปลักษณะของครู ที่พึง ประสงค์ ไว้
ดังนี้
1. มีความเป็ นครู คือ ทาตนเองเป็ นตัวอย่างที่ดี มีเมตตาปราณี รักอาชีพครู ใฝ่ รู้ โลก ทัศน์
กว้าง รับผิดชอบต่อหน้าที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีวฒ
ุ ิภาวะ ยุติธรรม มีชีวติ ที่สงบ และ เรี ยบง่าย มี
บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนมากขึ้น
2. มีความรู ้ในด้านต่อไปนี้ คือ
2.1 วิชาเฉพาะอย่างลึกซึ้ งเหมาะสมกับระดับการศึกษาที่จะสอน
2.2 วิชาครู วิทยาการการจัดการ จิตวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอน การวิจยั การ
ประเมินผล
2.3 ความรู ้ทวั่ ไป โดยเฉพาะเรื่ องการส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
ธรรมชาติ
3. มีความสามารถในวิธีสอน วิธีอบรมและการพัฒนาการเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และ ผู้
ประสานงานที่ดีโดยได้รับการฝึ กปฏิบตั ิเหมาะสมจนเกิดเป็ นทักษะ
ฝ่ ายพัฒนาข้าราชการครู กองวิชาการบริ หารงานบุคคล คณะกรรมการข้าราชการครู (2529 : 1)
ได้กาหนดคุณลักษณะของครู ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพไว้ดงั นี้ คือ “สอนดี มีระเบียบ
เพียบคุณธรรม นาสังคม” พร้อมกับการกาหนดคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อพัฒนาวินยั และจริ ยธรรมสาหรับ
ข้าราชการครู 6 เรื่ อง คือ
1. การปฏิบตั ิการสอนที่มีคุณภาพ : ตรงเวลา
2. การปฏิบตั ิการสอนที่มีคุณภาพ : การแสดงหาทางใหม่ ๆ ในการเรี ยนการสอน
3. การปฏิบตั ิการสอนที่มีคุณภาพ : การคานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเ้ รี ยน
4. การปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการ
5. การประพฤติเป็ นแบบอย่างที่ ดี
6. การมุ่งมัน่ ในการทาประโยชน์แก่สังคม
คณะอนุกรรมการส่ งเสริ มวิชาชีพครู (คุรุสภา. 2532 : 1) ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐาน วิชาชีพ
ครู เมื่อเดือนสิ งหาคม 2532 โดยกาหนดว่า ครู ควรมีคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อย 4 ประการคือ
1. รอบรู้ คือ จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยทัว่ ไป และรอบรู้เรื่ องราว
เกี่ยวกับอาชีพของตน
2. สอนดี คือ สามารถทาการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

3. มีคุณธรรม จรรยาบรรณ คือ มีศรัทธาในอาชีพของตน ตั้งใจใช้ความรู ้ความสามารถ ใน
อาชีพ เพื่อเยาวชนและสังคมมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ และมีความรักษา ปรารถนาดีต่อ
เยาวชน ตลอดจนอุทิศเวลาให้กบั ศิษย์
4. มุ่งมัน่ พัฒนา คือ ปรับปรุ งตนเอง ใฝ่ ศึกษาหาความรู้ คิดค้นหาความรู้ที่ทนั สมัยอยู่ เสมอ
จากการศึกษา พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยูห่ วั ทัศนะของ ผูท้ รงคุณวุฒิ ตลอดจน
จรรยาบรรณครู และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง นามาสรุ ปจะได้คุณลักษณะทาง จริ ยธรรมครู รวม 6 ด้านดังนี้
1. ความซื่อสัตย์
2. ความรับผิดชอบ
3. ความเมตตากรุ ณา
4. ความเสี ยสละ
5. ความยุติธรรม
6. การรักษาระเบียบวินยั
คุณลักษณะทางจริ ยธรรมทั้ง 6 ด้านนั้น โกวิท ประวาลพฤกษ์ (2528 : 582 – 592) ได้ให้
ความหมายไว้ดงั นี้
1. ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและตรงต่อความเป็ นจริ ง
ประพฤติปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง และต่อผูอ้ ื่น แสดงออกเป็ น พฤติกรรมได้
ดังต่อไปนี้
1.1 ถ่ายทอดความรู ้โดยไม่ปิดบังอาพราง
1.2 ไม่เบียดบังแรงงานหรื อนาผลงานขอผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
1.3 ไม่เบียดบังทรัพย์สินส่ วนรวม หรื อส่ วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อ
พวกพ้อง
1.4 ไม่อวดอ้างความสามารถเกินความจริ ง
1.5 ไม่นา หรื อยอมให้นาผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริ ต หรื อเป็ นภัยต่อ
มนุษยชาติ
1.6 ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการอย่างเต็มที่
1.7 ไม่ชกั ชวนศิษย์กระทาในสิ่ งที่เสื่ อมเสี ย
1.8 เข้าสอน และเลิกสอนตามเวลาที่กาหนด
1.9 ไม่ประจบ สอพลอผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อประโยชน์ส่วนตน
1.10 ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างดี ทั้งต่อหน้าและลับหลังผูบ้ งั คับบัญชา
1.11 เป็ นบุคคลรักษาคามัน่ สัญญา
2. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ ตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความผูกพัน พากเพียร และ
ละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลกระทาในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย ทั้ง
พยายามที่จะปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้ดียงิ่ ขึ้น แสดงออกเป็ นพฤติกรรมดังนี้

2.1 เตรี ยมการสอนอย่างดี
2.2 ดูแลซ่อมแซม ปรับปรุ ง อุปกรณ์ และสถานที่ของทางราชการอยูเ่ สมอ
2.3 แสวงหาแนวทางวิธีการปรับปรุ งในงานที่รับผิดชอบอยูเ่ สมอ
2.4 ค้นคว้าหาความรู ้ใหม่อยูเ่ สมอ
2.5 ไม่เพิกเฉยในเหตุการณ์ที่จะทาให้เกิดผลเสี ยต่องานราชการ
2.7 มีความละเอียด รอบคอบในการทางาน
2.8 อดทนต่อปั ญหาต่าง ๆ ในการทางาน โดยไม่ละทิ้งและท้อถอยโดยง่าย
2.9 อดทนต่อพฤติกรรมที่ยวั่ ยุของศิษย์ ไม่แสดงความโกรธโดยง่าย
2.10 ยอมรับผลการกระทาของตน
2.11 รู ้จกั หน้าที่และปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
2.12 ให้ความร่ วมมือในกิจการของสถาบันเป็ นอย่างดี
2.13 ผ่อนปรนต่อปั ญหาต่าง ๆ และหาทางแก้ไขโดยวิธีทางปัญญาและสันติวธิ ี
2.14 ใช้ทรัพย์สินราชการอย่างประหยัด
3. ความเมตตา กรุ ณา เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้ผู ้้อื่นเป็ นสุ ข กรุ ณา
หมายถึง ความสงสารคิดจะช่วยให้ผอู ้ ื่นพ้นทุกข์ แสดงออกเป็ นพฤติกรรมได้ดงั ต่อไปนี้
3.1 สนใจ เอาใจใส่ ศิษย์ที่มีปัญหาอย่างสม่าเสมอ
3.2 ชักนาให้ศิษย์ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม
3.3 ให้โอกาสกับศิษย์ได้แก้ตวั ต่อการกระทาที่ผิดพลาด
3.4 ให้กาลังใจแก่ศิษย์โดยเฉพาะศิษย์ที่มีปัญหา
3.5 ให้ความอนุ เคราะห์กบั ศิษย์และบุคคลทัว่ ไปตามสมควรกับฐานะ
3.6 ไม่ใช้ถอ้ ยคาหรื อแสดงกริ ยาข่มขู่ศิษย์และผูอ้ ื่น
3.7 ไม่ใช้ถอ้ ยคาหรื อแสดงกริ ยาดูหมิ่นเสี ยดเสี ยศิษย์ และผูอ้ ื่น
3.8 ไม่แสดงกริ ยาอาฆาตพยาบาทต่อศิษย์และผูอ้ ื่น
3.9 มีบุคลิกภาพยิม้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ
3.10 ให้ความเป็ นกันเองกับศิษย์และผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
4. ความเสี ยสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การให้ปันแก่คนที่ควรให้ ด้วยกาลัง กาย
กาลังทรัพย์ กาลังสติปัญญา รวมทั้งการรู ้จกั สลัดทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเองด้วย แสดงออกเป็ น พฤติกรรมได้
ดังต่อไปนี้
4.1 ร่ วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางการศึกษากับศิษย์ท้ งั ในและนอกเวลา ราชการ
อยูเ่ สมอ
4.2 ให้คาปรึ กษากับศิษย์ในปั ญหาต่าง ๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการอยูเ่ สมอ
4.3 แบ่งปั นทรัพย์สินตามสมควร เพื่อให้กิจการของศิษย์หรื อสถาบันประสบ ความสาเร็ จ
4.4 ช่วยเจรจาเป็ นธุ ระในกิจการของศิษย์และสถาบันให้สาเร็ จประโยชน์
4.5 ให้อภัยผูอ้ ื่น ไม่แสดงการอาฆาตพยาบาท

4.6 ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นผูอ้ ื่น
4.7 มีเหตุผล ไม่งมงายในความเชื่อของตน
5. ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบตั ิดว้ ยความเที่ยงตรง สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง และ
เหตุผล ไม่มีความลาเอียง แสดงออกเป็ นพฤติกรรมได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 ให้ความรู ้และการบริ การต่าง ๆ แก่ศิษย์โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรื อ
ความสัมพันธ์ส่วนตัว
5.2 ตรวจผลงานและให้คะแนนตามความเป็ นจริ งด้วยความเที่ยงธรรมและมีเหตุผล
5.3 ใช้หลักวิชาที่ถูกต้องในการประเมินผลการศึกษาอย่างสม่าเสมอ
6. การรักษาวินยั หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบตั ิให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ
จรรยามารยาท ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และศีลธรรม แสดงออกเป็ นพฤติกรรมได้ดงั ต่อไปนี้
6.1 แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพครู
6.2 วาจาสุ ภาพ
6.3 รักษาความลับของศิษย์ เพื่อร่ วมงาน และสถานศึกษา
6.4 ตรงต่อเวลา
6.5 ดูแล จัดอุปกรณ์ทางการศึกษา และสถานที่ทางาน สะอาดเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
6.6 ไม่สูบบุหรี่
6.7 ไม่ดื่มสุ รา
6.8 ไม่เล่นการพนัน
6.9 ไม่ประพฤติผดิ ทางเพศ
6.10 ให้ความร่ วมมือกับกิจกรรมของสถานศึกษาเป็ นอย่างดี
จรรยาบรรณครู วทิ ยาลัยในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุ ข
1. ครู พึงปฏิบตั ิตนตามแนวทางพระราชดารัสของสมเด็จพระราชบิดาที่วา่ “ขอให้ถือ
ประโยชน์ส่วนตนเป็ นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง”
2. ครู ตอ้ งเป็ นคนดีตามแนวทางพระราชดารัสของสมเด็จย่าที่วา่ “ไม่พดู ปด ไม่สอพลอ ไม่
อิจฉา ริ ษยา ไม่คดโกง และพยายามท าหน้าที่ของตนเองให้ดี ในขอบเขตศีลธรรม”
3. ครู พึงปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
โดยมุ่งเสริ มความมัน่ คงของชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตริ ย ์
4. ครู พึงประพฤติ ปฏิบตั ิตน เป็ นผูน้ าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ วัฒนธรรม
ไทย พึงช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุข และยกระดับ
คุณภาพชีวติ
5. ครู พึงร่ วมมือและเป็ นเครื อข่ายกับสมาชิกด้านสุ ขภาพอนามัยและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม
เพื่อส่ งเสริ มชุมชนและสนองตอบความต้องการด้านสุ ขภาพอนามัยของสังคม

6. ครู พึงปฏิบตั ิงานด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
ปฏิบตั ิต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิ ทธิ มนุษยชน โดยไม่คานึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา และ
สถานภาพของบุคคล
7. ครู ตอ้ งรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลืออบรม สั่งสอน สร้างเสริ ม
ความรู้ ฝึ กฝน ทักษะและนิสยั ที่ถูกต้องดีงาม ส่ งเสริ มให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรี ยนแก่ศิษย์โดย เสมอ
หน้า ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
8. ครู ตอ้ งประพฤติ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ท้ งั ทางกาย วาจา และจิตใจ
9. ครู ตอ้ งไม่กระทาตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อความเจริ ญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ
สังคมของศิษย์
10. ครู ตอ้ งไม่แสวงหาประโยชน์อนั เป็ นอามิสสิ นจ้างจากศิษย์ในการปฏิบตั ิหน้าที่
11. ครู ยอ่ มพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทนั ต่อการ
พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่ สมอ
12. ครู ยอ่ มรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็ นสมาชิกที่ดีของสถาบันและองค์กรวิชาชีพ

สรุ ปข้ อกฎหมาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนเกี่ยวกับ
การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยแก่ ข้าราชการและลูกจ้ างประจา
อานาจในการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย
ผูม้ ีอานาจในการดาเนินการทางวินยั และลงโทษทางวินยั แก่ขา้ ราชการและลูกจ้างประจาตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรื อน พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจาของ
ส่ วนราชการ พ.ศ. 2537 จะต้องเป็ น ผูบ้ งั คับบัญชาตามกฎหมาย ตามที่บญั ญัติ ไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายให้เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 มาตรา 43 สาหรับข้าราชการ
และลูกจ้างประจาของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขในราชการ บริ หารส่ วนกลาง นั้น ผูบ้ งั คับบัญชา
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 คือ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
สาธารณสุ ข ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข และ ผูอ้ านวยการของส่ วนราชการในราชการบริ หารส่ วนกลาง
(สานักบริ หารกลาง ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร สานักตรวจและประเมินผล สานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ และ สถาบันพระบรม-ราชชนก) ส่ วนผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ พลเรื อน พ.ศ. 2535 มาตรา 43 ปลัดกระทรวงสาธารสุ ขจะต้องมี
คาสั่ง มอบหมายให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา เช่นหัวหน้าสานักวิชาการสาธารณสุ ข หัวหน้าสานักงานตรวจสอบ
ภายใน และผูอ้ านวยการวิทยาบันในสังกัดพระบรมราชชนก เป็ นต้น (คาสั่ง สป.ที่ 4406//2537 ลง วันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2537)
สถานโทษทางวินัยของข้ าราชการและลูกจ้ างประจา
โทษทางวินยั ของข้าราชการและลูกจ้างประจา มี 5 สถาน ดังนี้
กรณี กระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรง
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน หรื อตัดขั้นค่าจ้าง (กรณี เป็ นลูกจ้างประจา)
(3) ลดขั้นเงินเดือน หรื อลดขั้นค่าจ้าง (กรณี เป็ นลูกจ้างประจา)
กรณี กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
(1) ปลดออก
(2) ไล่ออก
ขั้นตอนก่อนการดาเนินการทางวินัย (ตามมาตรา 99 วรรคสี่ และวรรคห้า)
1. เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผูก้ ล่าวหา หรื อมีกรณี เป็ นที่สงสัยว่าข้าราชการพลเรื อน
สามัญผูใ้ ดกระทาผิดวินยั โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผบู้ งั คับบัญชารี บดาเนินการสื บสวนหรื อ พิจารณา
ในเบื้องต้นว่ากรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั หรื อไม่ ถ้าเห็นว่ากรณี ไม่มีมูล ที่ควรกล่าวหา

ว่ากระทาผิดวินยั จึงจะสั่งยุติเรื่ องได้ แต่ถา้ เห็นว่ากรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั ก็ให้ดาเนินการ
ทางวินยั ทันที
2. เมื่อปรากฏกรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทาผิดวินยั โดย มี
พยานหลักฐานในเบื้องต้นอยูแ่ ล้ว ให้ผบู้ งั คับบัญชาดาเนินการทางวินยั ทันที
ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย
หลักการในการดาเนินการทางวินยั แก่ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญซึ่ งมีกรณี อนั มีมูลที่ควร
กล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั นั้น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535 มาตรา 102 บัญญัติไว้
ว่าให้สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริ งและยุติธรรมโดยไม่ชกั ช้า โดยดาเนินการดังนี้
1. ถ้าเป็ นกรณี กล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ให้ดาเนินการตามวิธีการที่
ผูบ้ งั คับบัญชาเห็นสมควร (โดยปฏิบตั ิตามแนวทางตามหนังสื อสานักงาน ก.พ. ที นร 10118 ว19 ลง วันที่
14 กรกฎาคม 2547)
2. ถ้าเป็ นกรณี กล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการ
สอบสวนและในการสอบสวนนี้ตอ้ งแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลักฐานที่สนับสนุ นข้อกล่าวหา เท่าที่
มีให้ผถู ้ ูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรื อไม่ระบุชื่อพยานก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ผถู ้ ูกกล่าวหาชี้แจง และนาสื บข้อ
กล่าวหา เมื่อดาเนินการแล้ว ถ้ายังฟังไม่ได้วา่ ผูก้ ล่าวหากระทาผิดวินยั จึงจะยุติ เรื่ อง ได้ แต่ถา้ ฟังได้วา่ ผูถ้ ูก
กล่าวหาได้กระทาผิดวินยั ก็ให้ดาเนิ นการตามมาตรา 103 หรื อมาตรา 104 แล้วแต่กรณี
(1) กรณี ตามมาตรา 103 คือ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ด กระทาผิดวินยั อย่างไม่
ร้ายแรง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรื อลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี
(2) กรณี ตามมาตรา 104 คือ ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูใ้ ดกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งลงโทษปลดออก หรื อไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอนั ควร ลดหย่อน จะ
นามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่หา้ มมิให้ลดโทษลงต่ากล่าวปลดออก ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีคาสั่งใด
ๆ จะต้องเสนอเรื่ องให้ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวง หรื อ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา กล่าวคือ กรณี ที่
คณะกรรมการสอบสวน หรื อ อานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ สอบสวนเห็นว่าข้าราชการพลเรื อน
สามัญผูใ้ ดกระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรื อไล่ออก ให้ดาเนินการดังนี้
ก. สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 11 ลงมาถึงระดับ 8 และสาหรับผูด้ ารงตาแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา ที่กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงร่ วมกันกับผูด้ ารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ให้ผมู้ ี
อานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ส่ งเรื่ องให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุ ข และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุ ขมีมติเป็ นประการใด ให้ผมู ้ ีอานาจสั่งบรรจุดงั กล่าว สั่งหรื อปฏิบตั ิให้เป็ นไป ตามนั้น
ข. สาหรับผูด้ ารงตาแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 ลงมา ในราชการบริ หารส่ วนกลาง ให้ผมู้ ี
อานาจ สั่งบรรจุตามมาตรา 52 สั่งให้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุ ข และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุ ข
มีมติเป็ นประการใด ให้ผมู ้ ีอานาจสัง่ บรรจุดงั กล่าว สัง่ หรื อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนั้น

หมายเหตุ สาหรับกรณี ของลูกจ้างประจา นั้น ขั้นตอนก่อนการดาเนิ นการทางวินยั และ ขั้นตอนในการ
ดาเนินการทางวินยั ดาเนินการเช่นเดียวกันกับกรณี ของข้าราชการ ต่างกันตรงที่กรณี เป็ นความผิดวินยั
อย่างร้ายแรง สามารถสั่งลงโทษได้ในทันที โดยไม่ตอ้ งเสนอเรื่ องไปให้ อ.ก.พ. พิจารณาก่อนแต่อย่างใด

