
จรรยาบรรณวชิาชีพครู 
(Code of Ethics of Teaching Profession) 

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทกัษ ์
 

ความหมาย 
 จรรยาบรรณวชิาชีพครู คือ กฎแห่งความประพฤติส าหรับสมาชิกวชิาชีพครู ซ่ึงองคก์รวชิาชีพ
ครูเป็นผูก้  าหนด และสมาชิกในวชิาชีพทุกคนตอ้งถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด หากมีการละเมิดจะมีการลงโทษ 
 

ความส าคญั 
 จรรยาบรรณวชิาชีพครู มีความส าคญัต่อวชิาชีพครูเช่นเดียวกบัท่ีจรรยาบรรณวชิาชีพ มี
ความส าคญัต่อวชิาชีพอ่ืน ๆ ซ่ึงสรุปได ้๓ ประการ คือ 
 ๑. ปกป้องการปฏิบติังานของสมาชิกในวชิาชีพ 
 ๒. รักษามาตรฐานวชิาชีพ 
 ๓. พฒันาวชิาชีพ 
 

ลกัษณะของจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
 จรรยาบรรณวชิาชีพครู จะตอ้งมีลกัษณะ ๔ ประการ คือ 

๑. เป็นค ามัน่สัญญาหรือพนัธะผกูพนัต่อผูเ้รียน (Commitment to the student) 
๒. เป็นค ามัน่สัญญาหรือพนัธะผกูพนัต่อสังคม (Commitment to the society) 
๓. เป็นค ามัน่สัญญาหรือพนัธะผกูพนัต่อวชิาชีพ (Commitment to the profession) 
๔. เป็นค ามัน่สัญญาหรือพนัธะผกูพนัต่อสถานปฏิบติังาน (Commitment to the employment 

practice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 
 

๑. ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจในการศึกษา
เล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้  

๒. ครูตอ้งอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามใหแ้ก่ศิษย ์
อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  

๓. ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  
๔. ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ

สังคมของศิษย ์ 
๕. ครูตอ้งไม่แสดดงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ีตามปกติ 

และไม่ใชศิ้ษยก์ระท าการใดๆ อนัเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนโดยมิชอบ  
๖. ครูยอ่มพฒันาตนเองทั้งในดา้นวชิาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและวสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันา

ทางวชิาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเ่สมอ  
๗. ครูยอ่มรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพครู  
๘. ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกลูครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์ 
๙. ครูพึงประพฤติ ปฏิบติัตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาและวฒันธรรม

ไทย  
 

จรรยาบรรณวชิาชีพครู และลักษณะของครูที่ด ี
 
 จรรยาบรรณวชิาชีพครู หมายถึง ประมวลความประพฤติกรรมหรือกิริยาอาการท่ี ประกอบ
วชิาชีพครูควรประพฤติปฏิบติัเพื่อรักษาส่งเสริม เกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของความ เป็นครู (ยนต ์ชุม
จิต. 2531 : 131)  
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดเ้ชิญผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 74 ท่าน เพื่อ ร่าง
จรรยาบรรณวชิาชีพครู ในระหวา่งวนัท่ี 8-10 เมษายน 2524 ผลการประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ ใหแ้บ่ง
จรรยาบรรณวชิาชีพครูเป็น 4 หมวด (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2524 : 3) ดงัน้ี  
 หมวดท่ี 1 วา่ดว้ยอุดมการณ์ครู ซ่ึงเป็นหวัใจของการเป็นครู  
 หมวดท่ี 2 วา่ดว้ยเอกลกัษณ์ของครู โดยเนน้ใหเ้ห็นลกัษณะเฉพาะของครูท่ีแตกต่างจาก 
บุคคลในอาชีพอ่ืน  
 หมวดท่ี 3 วา่ดว้ยการรักษาวินยัแห่งวชิาชีพครู  
 หมวดท่ี 4 วา่ดว้ยบทบาทของครูต่อบุคคล และสังคม  
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หมวดที่ 1 อุดมการณ์ครู ซ่ึงเป็นหัวใจของการเป็นครู ประกอบด้วยคุณลกัษณะดังนี้  
1. ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตน เพื่อศิษย ์และการศึกษา  
2.  ธ ารงและส่งเสริมเกียรติแห่งวชิาชีพครู  
3.  บ าเพญ็ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  
4.  ยดึมัน่ในคุณธรรม มีใจรัก และเมตตาต่อศิษย ์ 
5.  มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  
6.  ยดึมัน่ในศาสนา พระมหากษตัริย ์ 

 
หมวดที่ 2 เอกลกัษณ์ของครู โดยเน้นให้เห็นลกัษณะเฉพาะของครูที่แตกต่างจากบุคคล ในอาชีพอืน่ 
ประกอบด้วยคุณล ักษณะดังนี ้ 

1.  ด ารงตนอยา่งเรียบง่าย ประหยดั เหมาะสมกบัอาชีพครู  
2.  มีอารมณ์มัน่คง และสามารถควบคุมอารมณ์ทั้งในและนอกเวลาท่ีสอน  
3.  มีสัจจะความจริงในความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีครู และต่อตนเอง สามารถร่วมงานเป็น หมู่

คณะได ้ 
4.  เป็นผูมี้วฒันธรรม มีศีลธรรมตามศาสนาท่ีตนนบัถือ และเป็นตวัอยา่งท่ีดี ของศิษย ์ 
5.  เป็นคนตรงเวลา ประพฤติตนสม ่าเสมอ  
6.  เป็นผูมี้วาจาสุภาพอ่อนโยนและแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสม  
7.  ใฝ่หาความรู้ ส ารวจและปรับปรุงแกไ้ขตนเองและงานสอนอยูเ่สมอ  
8.  กระตือรือร้น ขยนัหมัน่เพียรและตั้งใจใชก้ลวธีิสอนใหศิ้ษย ์เกิดความรู้จนเป็น แบบอยา่ง

การสอนท่ีดี  
9.  มีความคิดริเร่ิมและน าส่ิงใหม่ ๆ มาใชส้อนศิษย ์ 
10.  รู้จกัผอ่นปรนต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังานครู และหาทางแกไ้ขโดยสันติวธีิเป็น 

พลเมืองดี  
12.  ใหเ้กียรติโดยไม่เลือกเช้ือชาติ ศาสนา ฐานะครอบครัว เพศและวยั  
13.  เป็นผูมี้ใจกวา้ง และมีน ้าใจนกักีฬารับฟังความคิดเห็นของศิษย ์และเปิดโอกาสใหศิ้ษย ์ได้

ปรึกษาหารืออยา่งสม ่าเสมอ  
14.  เอาใจใส่ต่อการเรียน ความประพฤติ และความเป็นอยูข่องศิษยอ์ยูเ่สมอ  
15.  เขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลของศิษย ์ 
16.  เป็นผูเ้ห็นศิษยมี์ความส าคญั และพิจารณาคุณค่าของศิษยแ์ต่ละคนดว้ยเหตุผล  
17.  เป็นผูท่ี้น่าเคารพรัก และท าใหศิ้ษย ์เกิดความอบอุ่นใจ  
18.  มีความยติุธรรม และตดัสินใจหรือลงโทษศิษยอ์ยา่งมีเหตุผล  
19.  เป็นผูค้วรแก่การยกยอ่ง นบัถือในเชิงภูมิปัญญา และเชาว ์ไหวพริบในดา้นการอบรม สั่ง

สอน  
20.  สามารถอรรถาธิบายเร่ืองยากใหเ้ขา้ใจง่าย  



หมวดที่ 3 ว่าด้วยการรักษาวินัยแห่งวชิาชีพครู  
1.  รักษาความลบัของศิษย ์เพื่อนร่วมงานและสถานศึกษา  
2.  ไม่แสดงอาการอาฆาตพยาบาลต่อศิษย ์ 
3.  เขา้สอนโดยสม ่าเสมอ ไม่ปิดบงัหรือบิดเบือน เน้ือหาสาระทางวชิาการ  
4.  สุภาพเรียบร้อย เช่ือฟัง และไม่แสดงความกระดา้งกระเด่ือง ต่อ ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งใน

หนา้ท่ีการงานโดยชอบดว้ยกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา  
5.  ตอ้งถือและปฏิบติัตามแบบธรรมเนียมท่ีดีของสถานศึกษา  
6.  ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีของตนใหเ้กิดผลดีดว้ยการเอาใจใส่ ระมดัระวงัรักษา ผลประโยชน์ 

ของสถานศึกษา  
7.  ไม่ละทิ้งหนา้ท่ีดา้นการสอนและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนอุทิศเวลา ของตนให้กบั

สถานศึกษา  
8.  รักษาความสามคัคี ช่ือเสียงของคณะและสถานศึกษาท่ีสังกดัอยู ่ 
9.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจริงจงั ดว้ยความรับผดิชอบและเสียสละ  
10.  ใหเ้กียรติแก่เพื่อนร่วมอาชีพ และบุคคลทัว่ไป  
11.  ไม่ลบหลู่ดูหม่ินศาสนา  
12.  รักษาความลบัของเพื่อนร่วมงาน และสถานศึกษา  
13.  รักษาและส่งเสริมความสามคัคีของหมู่คณะ  
14.  ไม่น าหรือยอมใหน้ าผลงานทางวชิาการของตนไปใชใ้นทางทุจริต หรือ เป็นภยัต่อ

มนุษยชาติ  
15.  ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน  
16.  รักษาช่ือเสียงมิใหข้ึ้นช่ือวา่ประพฤติชัว่  
17.  ประพฤติตนและปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละเท่ียงธรรม โดยไม่ เห็นแก่ประโยชน์ 

อนัมิชอบ  
 
หมวดที่ 4 ว่าด้วยบทบาทของครูต่อบุคคล และสังคม  

1.  ยดึมัน่ในชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
2.  ส่งเสริมกิจกรรมในระบอบประชาธิปไตย  
3.  ส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัดว้ยกนัและระหวา่งสถาบนัและชุมชน  
4.  สร้างและส่งเสริมความสามคัคีอนัดีระหวา่งครูและผูป้กครอง  
5.  ด ารงชีวิตและการปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีชุมชน  
6.  รับใชส้ังคม ดว้ยการสร้างสรรคผ์ลงานทางวชิาการ  
7.  โอบออ้มอารีมีน ้าใจต่อผูอ่ื้น  

 



 ในปี พ.ศ. 2526  คุรุสภาไดมี้การปรับปรุงจรรยาบรรณวชิาชีพครูข้ึนใหม่ เรียกวา่ “ระเบียบคุรุ
สภาวา่ดว้ยจรรยามารยาทและวนิยัตามระเบียบประเพณีครู” (คุรุสภาพ. 2526 : 2-3) ซ่ึงมีระเอียดดงัน้ี  
 ครูตอ้งมีจรรยามารยาทและวนิยัตามระเบียบประเพณีของครู ดงัต่อไปน้ี  

1.  เล่ือมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ดว้ยความ 
บริสุทธ์ิใจ  

2.  ยดึมัน่ในศาสนาท่ีตนนบัถือ ไม่ลบหลู่ดูหม่ินศาสนาอ่ืน  
3.  ตั้งใจสอนศิษยแ์ละปฏิบติัหนา้ท่ีของตนให้เกิดผลดี ดว้ยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตน 

ใหแ้ก่ศิษย ์จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนา้ท่ีการงานมิได ้ 
4.  รักษาช่ือเสียงของตนมิใหช่ื้อวา่ประพฤติชัว่ ไม่ประพฤติการอนัใดจะท าใหเ้สียช่ือเสียง 

และเกียรติ ของความเป็นครู  
5.  ถือปฏิบติัตามระเบียบ และแบบธรรมเนียมอนัดีงามของสถานศึกษา  
6.  ถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบงัอ าพราง ไม่น าหรือยอมใหน้ าผลงานทางวชิาการของตน ไป

ใช ้ในทางทุจริต หรือเป็นภยัต่อมนุษยชาติ  
7.  ใหเ้กียรติผูอ่ื้นทางวชิาการ โดยไม่น าผลงานของผูใ้ดมาแอบอา้งเป็นผลงานของตนและ 

ไม่เบียดบงัใชแ้รงงาน หรือน าผลงานของผูอ่ื้นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
8.  ประพฤติอยูใ่นความซ่ือสัตยสุ์จริต และปฏิบติัหนา้ท่ีของตนดว้ยความเท่ียงธรรม ไม่

แสวงหาประโยชน์ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ  
9.  สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์รักษาความลบัของศิษย ์ของ

ผูร่้วมงาน และสถานศึกษา  
10.  รักษาความสามคัคีของครู และช่วยเหลือกนัในหนา้ท่ีการงาน  
 

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดจ้ดัการสัมมนาทางวชิาการ เร่ือง “ คุณธรรม 
ส าหรับผูป้ระกอบวชิาชีพครู ” เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2529 และไดก้ าหนดขอบเขตจรรยาบรรณ ของ
วชิาชีพครูไวด้งัน้ี ( คุรุสภา,2529 : 5-7 )  

1.  ตั้งใจสอนศิษย ์อุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เกิดผลดี ไม่ละทิ้งหนา้ท่ีการงาน  
2.  ถ่ายทอดวชิาความรู้โดยไม่ปิดบงัอ าพราง ไม่น าผลงานทางวชิาการไปใชใ้นทางท่ีทุจริต

หรือเป็นภยัต่อมนุษยช์าติ  
3.  ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษย ์ผูร่้วมงาน และสถานศึกษา  
4.  ไม่แอบอา้งผลงานทางทางวิชาการของผูอ่ื้นมาเป็นของตน และไม่ใชแ้รงงานหรือน า

ผลงานของผูอ่ื้นไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวั  
5. รักษาช่ือเสียงของตนมิให้ไดช่ื้อวา่ประพฤติชัว่ อนัจะท าใหเ้ส่ือมเสียเกียรติของครู  

 



 กล่าวโดยสรุป หวัใจส าคญัของจรรยาบรรณครูมี 3 ประการ คือ ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์รักและ
ปรารถนาดีต่อศิษยอ์ยา่งจริงใจ วางตนให้เป็นท่ีนบัถือของผูอ่ื้น การท่ีครูผูใ้ดจะมีคุณธรรม ดงักล่าวได ้
จะตอ้งรู้จกั และตีความวชิาชีพครูใหช้ดัเจนก่อน  
 
คุณลกัษณะทีด่ีของครู  
 คุณลกัษณะของครูท่ีดีนั้นมีผูก้ล่าวไวห้ลายท่าน ในหลายโอกาส พระบาทสมเด็จพระ 
เจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด ารัสพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจ าปี พ.ศ. 2522 ซ่ึงมี ขอ้ความ
ท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะท่ีดีของครูท่ีดีไวด้งัน้ี  
 “ ครูท่ีแทน้ั้นเป็นผูก้ระท าแต่ความดี คือตอ้งขยนัและอุตสาหะพากเพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่และ
เสียสละ ตอ้งหนกัแน่น อดกลั้น และอดทน ตอ้งรักษาวินยั ส ารวมระวงัความประพฤติและ ปฏิบติัตนให้
อยูใ่นระเบียบแบบแผนท่ีดีงาม ตอ้งปลีกตวัปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความ สนุกร่ืนเริงท่ีไม่
สมควรแก่เกียรติภูมิของตน ตอ้งมัน่ใจใหม้ัน่คงและแน่วแน่ ตอ้งซ่ือสัตย ์รักษา ความจริงใจ ตอ้งเมตตา 
หวงัดี ตอ้งวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอ านาจอคติ ตอ้งอบรมปัญญา ใหเ้พิ่มพนูสมบูรณ์ข้ึน ทั้งในดา้น
วทิยาการ และความฉลาด รอบรู้ในเหตุและผล ” (คุรุสภา, 2524 : 3)  
 
 พระพุทธทาสภิกข ุ( 2530 : 1-27 ) ไดบ้รรยายเร่ืองธรรมะส าหรับครูระหวา่ง วนัท่ี 4-9 
กนัยายน 2527 ณ สวนโมกขพลาราม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีความบางตอนแสดงถึง คุณลกัษณะของครู
ท่ีดีไวด้งัน้ี  
 “ครูในฐานะท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นปูชนียบุคคล ควรกอร์ปดว้ยคุณธรรมของครู คือเปิด 
ประตูทางวิญญาณของโลกท่ีปิดดว้ยอวชิชาให้ออกมาสู่แสงสวา่ง และอิสรภาพทางจิตมีลกัษณะ สูงส่งใน
แง่คุณธรรม มีหนา้ท่ีพฒันามนุษยใ์หเ้ป็นในทางท่ีถูกทุกวถีิทาง มีจิตใจเป่ียมดว้ยเมตตา กรุณาและปัญญา 
ท าบุญคุณและมีประโยชน์แก่โลกอยา่งมหาศาลโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทน เพียงเล้ียวชีวติได ้ครูตอ้ง
สร้างเดก็ใหมี้สติปัญญา มีเหตุผล ช่วยใหเ้ขาหลุดพน้จากสัญชาติญาณ อยา่งสัตว ์สามารถสร้างบา้นสร้าง
ชาติและสังคมโลก เป็นพุทธมามกะท่ีสมบูรณ์ รู้จกัรับผิดชอบชัว่ ดี เช่ือฟังบิ ดามารดา และใหเ้ขารู้จกัวา่ 
“ไท” (อิสระจากกิเลส) “มชัฌิม” (ทางสายกลางอริยมรรค) “โชคดี” (ท าดีทางกาย วาจา ใจ) “เกียรติ” (รู้วา่
ตนเองไดท้  าดีถูกตอ้ง มี คุณค่า ควรแก่การ ภาคภูมิใจ)  
 
 พระราชนนัทมุนี (2525 : 3-4) ไดน้ าหลกัธรรมในพุทธศาสนาเก่ียวกบัพระกรุณาธิคุณของ 
พระพุทธเจา้ ซ่ึงแสดงถึงคุณลกัษณะของผูอ้บรมสั่งสอนท่ีเป็นเลิศ ดงัน้ี  
 “พระพุทธศาสนา ถือวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งผู ้สอนและผูเ้รียน นั้น อยูใ่นฐานะเป็นกลัยา 
นิมิตร คือเป็น ผูช่้วยเหลือ แนะน าผูเ้รียนใหด้ าเนินกา้วหนา้ไปในมรรคแห่งการฝึกอบรม ซ่ึงมี ลกัษณะ 7 
ประการดงัน้ี คือ ปิโย คือ กระท าตนใหเ้ป็นท่ีน่ารัก เป็นท่ีน่าไวว้างใจ ครุ คือ น่า เคารพท าใหศิ้ษยเ์กิดความ
อบอุ่น ภาวนิโย คือ น่ายกยอ่ง ทรงคุณความรู้ ภูมิปัญญาอยา่งแทจ้ริง วตัตา คือ รู้จกัระเบียบแบบแผน ทั้ง



กายและวาจา วจันกันโม คือ อดทนต่อพฤติกรรมของศิษย ์คมัภีรันญกะถงักตัตา คือ มีความสามารถช้ีแจง
เร่ืองต่าง ๆ ท่ีลึกซ้ึงได ้โนจตัถาเน นิโยชะเย คือ ไม่ชกัจูงศิษยไ์ปในทางท่ีเส่ือมเสีย ”  
 
 คณะกรรมการขา้ราชการครู (2529 : 12) จดัประชุมสัมมนา เร่ือง การปฏิรูปการฝึกหดัครู ตาม
โครงการพฒันาศึกษาอาเซ่ียน เม่ือวนัท่ี 24-27 ธนัวาคม 2524 และไดส้รุปลกัษณะของครูท่ีพึง ประสงค ์ไว้
ดงัน้ี  
 1.  มีความเป็นครู คือ ท าตนเองเป็นตวัอยา่งท่ีดี มีเมตตาปราณี รักอาชีพครู ใฝ่รู้ โลก ทศัน์
กวา้ง รับผดิชอบต่อหนา้ท่ียอมรับการเปล่ียนแปลง มีวฒิุภาวะ ยติุธรรม มีชีวติท่ีสงบ และ เรียบง่าย มี
บทบาทในการช่วยเหลือชุมชนมากข้ึน  
 2.  มีความรู้ในดา้นต่อไปน้ี คือ  
 2.1 วชิาเฉพาะอยา่งลึกซ้ึงเหมาะสมกบัระดบัการศึกษาท่ีจะสอน  
 2.2 วชิาครู วทิยาการการจดัการ จิตวทิยา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน การวจิยั การ
ประเมินผล  
 2.3 ความรู้ทัว่ไป โดยเฉพาะเร่ืองการส่งเสริมศิลปะวฒันธรรม และการอนุรักษ ์
ธรรมชาติ  
 3.  มีความสามารถในวธีิสอน วธีิอบรมและการพฒันาการเป็นผูน้ า ผูต้าม และ ผู้
ประสานงานท่ีดีโดยไดรั้บการฝึกปฏิบติัเหมาะสมจนเกิดเป็นทกัษะ  
 
 ฝ่ายพฒันาขา้ราชการครู กองวชิาการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการขา้ราชการครู (2529 : 1) 
ไดก้ าหนดคุณลกัษณะของครูท่ีสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไวด้งัน้ี คือ “สอนดี มีระเบียบ 
เพียบคุณธรรม น าสังคม” พร้อมกบัการก าหนดคุณลกัษณะดงักล่าว เพื่อพฒันาวินยั และจริยธรรมส าหรับ
ขา้ราชการครู 6 เร่ือง คือ  
 1. การปฏิบติัการสอนท่ีมีคุณภาพ : ตรงเวลา  
 2. การปฏิบติัการสอนท่ีมีคุณภาพ : การแสดงหาทางใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน  
 3.  การปฏิบติัการสอนท่ีมีคุณภาพ : การค านึงถึงผลท่ีจะเกิดกบัผูเ้รียน  
 4.  การปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการ  
 5.  การประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ี ดี  
 6. การมุ่งมัน่ในการท าประโยชน์แก่สังคม  
 
 คณะอนุกรรมการส่งเสริมวชิาชีพครู (คุรุสภา. 2532 : 1) ไดป้ระกาศเกณฑม์าตรฐาน วิชาชีพ
ครูเม่ือเดือนสิงหาคม 2532 โดยก าหนดวา่ ครูควรมีคุณลกัษณะพื้นฐานอยา่งนอ้ย 4 ประการคือ  
 1.  รอบรู้ คือ จะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสภาพเศรษฐกิจสังคมโดยทัว่ไป และรอบรู้เร่ืองราว 
เก่ียวกบัอาชีพของตน  
 2.  สอนดี คือ สามารถท าการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  



 3.  มีคุณธรรม จรรยาบรรณ คือ มีศรัทธาในอาชีพของตน ตั้งใจใชค้วามรู้ความสามารถ ใน
อาชีพ เพื่อเยาวชนและสังคมมีความซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ และมีความรักษา ปรารถนาดีต่อ
เยาวชน ตลอดจนอุทิศเวลาใหก้บัศิษย ์ 
 4. มุ่งมัน่พฒันา คือ ปรับปรุงตนเอง ใฝ่ศึกษาหาความรู้ คิดคน้หาความรู้ท่ีทนัสมยัอยู ่เสมอ  
จากการศึกษา พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็กพระเจา้อยูห่วั ทศันะของ ผูท้รงคุณวฒิุ ตลอดจน
จรรยาบรรณครูและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสรุปจะไดคุ้ณลกัษณะทาง จริยธรรมครู รวม 6 ดา้นดงัน้ี  
 1.  ความซ่ือสัตย ์ 
 2.  ความรับผดิชอบ  
 3.  ความเมตตากรุณา  
 4.  ความเสียสละ  
 5.  ความยติุธรรม  
 6.  การรักษาระเบียบวินยั  
 
 คุณลกัษณะทางจริยธรรมทั้ง 6 ดา้นนั้น โกวทิ ประวาลพฤกษ ์(2528 : 582 – 592) ไดใ้ห ้
ความหมายไวด้งัน้ี  
 1.  ความซ่ือสัตย ์หมายถึง การประพฤติปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและตรงต่อความเป็นจริง 
ประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง และต่อผูอ่ื้น แสดงออกเป็น พฤติกรรมได้
ดงัต่อไปน้ี  
 1.1  ถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบงัอ าพราง  
 1.2 ไม่เบียดบงัแรงงานหรือน าผลงานขอผูอ่ื้นมาเป็นของตน  
 1.3 ไม่เบียดบงัทรัพยสิ์นส่วนรวม หรือส่วนราชการไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ 
พวกพอ้ง  
 1.4 ไม่อวดอา้งความสามารถเกินความจริง  
 1.5 ไม่น า หรือยอมใหน้ าผลงานทางวชิาการของตนไปใชใ้นทางทุจริต หรือเป็นภยัต่อ 
มนุษยชาติ  
 1.6 ใชเ้วลาราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการอยา่งเตม็ท่ี  
 1.7 ไม่ชกัชวนศิษยก์ระท าในส่ิงท่ีเส่ือมเสีย  
 1.8 เขา้สอน และเลิกสอนตามเวลาท่ีก าหนด  
 1.9 ไม่ประจบ สอพลอผูบ้งัคบับญัชาเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 1.10 ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งดี ทั้งต่อหนา้และลบัหลงัผูบ้งัคบับญัชา  
 1.11 เป็นบุคคลรักษาค ามัน่สัญญา  
 2.  ความรับผดิชอบ หมายถึง ความมุ่งมัน่ ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความผกูพนั พากเพียร และ
ละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย ทั้ง
พยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหดี้ยิง่ข้ึน แสดงออกเป็นพฤติกรรมดงัน้ี  



2.1 เตรียมการสอนอยา่งดี  
2.2  ดูแลซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์ และสถานท่ีของทางราชการอยูเ่สมอ  
2.3  แสวงหาแนวทางวธีิการปรับปรุงในงานท่ีรับผดิชอบอยูเ่สมอ  
2.4  คน้ควา้หาความรู้ใหม่อยูเ่สมอ  
2.5  ไม่เพิกเฉยในเหตุการณ์ท่ีจะท าใหเ้กิดผลเสียต่องานราชการ  
2.7  มีความละเอียด รอบคอบในการท างาน  
2.8  อดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ในการท างาน โดยไม่ละทิ้งและทอ้ถอยโดยง่าย  
2.9  อดทนต่อพฤติกรรมท่ีย ัว่ยขุองศิษย ์ไม่แสดงความโกรธโดยง่าย  
2.10  ยอมรับผลการกระท าของตน  
2.11  รู้จกัหนา้ท่ีและปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ  
2.12  ใหค้วามร่วมมือในกิจการของสถาบนัเป็นอยา่งดี  
2.13  ผอ่นปรนต่อปัญหาต่าง ๆ และหาทางแกไ้ขโดยวธีิทางปัญญาและสันติวธีิ  
2.14  ใชท้รัพยสิ์นราชการอยา่งประหยดั  

 3.  ความเมตตา กรุณา เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ปรารถนาจะใหผ้ ู้้อ่ืนเป็นสุข กรุณา 
หมายถึง ความสงสารคิดจะช่วยใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์แสดงออกเป็นพฤติกรรมไดด้งัต่อไปน้ี  

3.1  สนใจ เอาใจใส่ศิษยท่ี์มีปัญหาอยา่งสม ่าเสมอ  
3.2  ชกัน าใหศิ้ษยป์ระพฤติแต่ส่ิงท่ีดีงาม  
3.3  ใหโ้อกาสกบัศิษยไ์ดแ้กต้วัต่อการกระท าท่ีผิดพลาด  
3.4  ใหก้ าลงัใจแก่ศิษยโ์ดยเฉพาะศิษยท่ี์มีปัญหา  
3.5  ใหค้วามอนุเคราะห์กบัศิษยแ์ละบุคคลทัว่ไปตามสมควรกบัฐานะ  
3.6  ไม่ใชถ้อ้ยค าหรือแสดงกริยาข่มขู่ศิษยแ์ละผูอ่ื้น  
3.7  ไม่ใชถ้อ้ยค าหรือแสดงกริยาดูหม่ินเสียดเสียศิษย ์และผูอ่ื้น  
3.8  ไม่แสดงกริยาอาฆาตพยาบาทต่อศิษยแ์ละผูอ่ื้น  
3.9  มีบุคลิกภาพยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ  
3.10  ใหค้วามเป็นกนัเองกบัศิษยแ์ละผูอ่ื้นอยูเ่สมอ  

 4.  ความเสียสละ หมายถึง การละความเห็นแก่ตวั การใหปั้นแก่คนท่ีควรให้ ดว้ยก าลงั กาย 
ก าลงัทรัพย ์ก าลงัสติปัญญา รวมทั้งการรู้จกัสลดัทิ้งอารมณ์ร้ายในตนเองดว้ย แสดงออกเป็น พฤติกรรมได้
ดงัต่อไปน้ี  

4.1  ร่วมกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาทางการศึกษากบัศิษยท์ั้งในและนอกเวลา ราชการ
อยูเ่สมอ  

4.2  ใหค้  าปรึกษากบัศิษยใ์นปัญหาต่าง ๆ ทั้งในและนอกเวลาราชการอยูเ่สมอ  
4.3  แบ่งปันทรัพยสิ์นตามสมควร เพื่อใหกิ้จการของศิษยห์รือสถาบนัประสบ ความส าเร็จ  
4.4  ช่วยเจรจาเป็นธุระในกิจการของศิษยแ์ละสถาบนัใหส้ าเร็จประโยชน์  
4.5  ใหอ้ภยัผูอ่ื้น ไม่แสดงการอาฆาตพยาบาท  



4.6  ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น  
4.7  มีเหตุผล ไม่งมงายในความเช่ือของตน  

 5. ความยติุธรรม หมายถึง การปฏิบติัดว้ยความเท่ียงตรง สอดคลอ้งกบัความเป็นจริง และ
เหตุผล ไม่มีความล าเอียง แสดงออกเป็นพฤติกรรมไดด้งัต่อไปน้ี  

5.1  ใหค้วามรู้และการบริการต่าง ๆ แก่ศิษยโ์ดยไม่แบ่งเช้ือชาติ ศาสนา เพศ หรือ 
ความสัมพนัธ์ส่วนตวั  

5.2  ตรวจผลงานและใหค้ะแนนตามความเป็นจริงดว้ยความเท่ียงธรรมและมีเหตุผล  
5.3 ใชห้ลกัวชิาท่ีถูกตอ้งในการประเมินผลการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ  

 6.  การรักษาวนิยั หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งและเหมาะสมกบั 
จรรยามารยาท ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง กฎหมาย และศีลธรรม แสดงออกเป็นพฤติกรรมไดด้งัต่อไปน้ี  

6.1  แต่งกายเหมาะสมกบัอาชีพครู  
6.2  วาจาสุภาพ  
6.3  รักษาความลบัของศิษย ์เพื่อร่วมงาน และสถานศึกษา  
6.4  ตรงต่อเวลา  
6.5  ดูแล จดัอุปกรณ์ทางการศึกษา และสถานท่ีท างาน สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  
6.6  ไม่สูบบุหร่ี  
6.7  ไม่ด่ืมสุรา  
6.8  ไม่เล่นการพนนั  
6.9  ไม่ประพฤติผดิทางเพศ  
6.10  ใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมของสถานศึกษาเป็นอยา่งดี  

 
จรรยาบรรณครูวทิยาลยัในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  

1. ครูพึงปฏิบติัตนตามแนวทางพระราชด ารัสของสมเด็จพระราชบิดาท่ีวา่ “ขอใหถื้อ 
ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจท่ีสอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง”  

2.  ครูตอ้งเป็นคนดีตามแนวทางพระราชด ารัสของสมเด็จยา่ท่ีวา่ “ไม่พดูปด ไม่สอพลอ ไม่
อิจฉา ริษยา ไม่คดโกง และพยายามท  าหนา้ท่ีของตนเองใหดี้ ในขอบเขตศีลธรรม”  

3.  ครูพึงปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 
โดยมุ่งเสริมความมัน่คงของชาติ ศาสนา และสถาบนักษตัริย ์ 

4.  ครูพึงประพฤติ ปฏิบติัตน เป็นผูน้ าในการอนุรักษ ์และพฒันาภูมิปัญญา และ วฒันธรรม
ไทย พึงช่วยเหลือเก้ือกลูชุมชนในทางสร้างสรรค ์สนบัสนุนกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดสันติสุข และยกระดบั
คุณภาพชีวติ  

5.  ครูพึงร่วมมือและเป็นเครือข่ายกบัสมาชิกดา้นสุขภาพอนามยัและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
เพื่อส่งเสริมชุมชนและสนองตอบความตอ้งการดา้นสุขภาพอนามยัของสังคม  



6.  ครูพึงปฏิบติังานดว้ยความมีสติ ตระหนกัในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
ปฏิบติัต่อประชาชนดว้ยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่ค  านึงถึง เช้ือชาติ ศาสนา และ 
สถานภาพของบุคคล  

7.  ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลืออบรม สั่งสอน สร้างเสริม 
ความรู้ ฝึกฝน ทกัษะและนิสยัท่ีถูกตอ้งดีงาม ส่งเสริมใหก้ าลงัใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดย เสมอ
หนา้ ใหเ้กิดแก่ศิษยอ์ยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  

8.  ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ศิษยท์ั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  
9.  ครูตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ 

สงัคมของศิษย ์ 
10.  ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชน์อนัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี  
11. ครูยอ่มพฒันาตนเองทั้งในดา้นวชิาชีพ ดา้นบุคลิกภาพ และวสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการ 

พฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ  
12.  ครูยอ่มรักและศรัทธาในวชิาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถาบนัและองคก์รวชิาชีพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปข้อกฎหมาย หลกัเกณฑ์ และขั้นตอนเกี่ยวกบั 
 
การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
อ านาจในการด าเนินการทางวนัิยและการลงโทษทางวินัย 
 ผูมี้อ านาจในการด าเนินการทางวนิยัและลงโทษทางวนิยัแก่ขา้ราชการและลูกจา้งประจ าตาม
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชพลเรือน พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ย ลูกจา้งประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 จะตอ้งเป็น ผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมาย ตามท่ีบญัญติั ไวใ้นพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม หรือผูท่ี้ ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น
ผูบ้งัคบับญัชาตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 43   ส าหรับขา้ราชการ
และลูกจา้งประจ าของส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขในราชการ บริหารส่วนกลาง นั้น ผูบ้งัคบับญัชา
ตามกฎหมายตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ แผน่ดิน พ.ศ. 2534 คือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
สาธารณสุข ปลดักระทรวงสาธารณสุข และ ผูอ้  านวยการของส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง 
(ส านกับริหารกลาง ศูนยเ์ทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร ส านกัตรวจและประเมินผล ส านกั
นโยบายและยทุธศาสตร์ และ สถาบนัพระบรม-ราชชนก) ส่วนผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชา 
ตามพระราชบญัญติั ระเบียบขา้ราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 43 ปลดักระทรวงสาธารสุขจะตอ้งมี
ค าสั่ง มอบหมายใหเ้ป็นผูบ้งัคบับญัชา เช่นหวัหนา้ส านกัวิชาการสาธารณสุข หวัหนา้ส านกังานตรวจสอบ 
ภายใน และผูอ้  านวยการวทิยาบนัในสังกดัพระบรมราชชนก เป็นตน้ (ค าสั่ง สป.ท่ี 4406//2537 ลง วนัท่ี 14 
ธนัวาคม พ.ศ. 2537)  
 
สถานโทษทางวนัิยของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
โทษทางวนิยัของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า มี 5 สถาน ดงัน้ี  
 กรณีกระท าผดิวินยัไม่ร้ายแรง  

(1)  ภาคทณัฑ ์ 
(2)  ตดัเงินเดือน หรือตดัขั้นค่าจา้ง (กรณีเป็นลูกจา้งประจ า)  
(3)  ลดขั้นเงินเดือน หรือลดขั้นค่าจา้ง (กรณีเป็นลูกจา้งประจ า)  

 กรณีกระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง  
(1)  ปลดออก  
(2)  ไล่ออก  

 
ขั้นตอนก่อนการด าเนินการทางวนัิย (ตามมาตรา 99 วรรคส่ีและวรรคหา้)  
 1.  เม่ือมีการกล่าวหาโดยปรากฏตวัผูก้ล่าวหา หรือมีกรณีเป็นท่ีสงสัยวา่ขา้ราชการพลเรือน 
สามญัผูใ้ดกระท าผดิวินยัโดยยงัไม่มีพยานหลกัฐาน ใหผู้บ้งัคบับญัชารีบด าเนินการสืบสวนหรือ พิจารณา
ในเบ้ืองตน้วา่กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่ผูน้ั้นกระท าผิดวนิยัหรือไม่ ถา้เห็นวา่กรณีไมมี่มูล ท่ีควรกล่าวหา



วา่กระท าผดิวนิยั จึงจะสั่งยติุเร่ืองได ้แต่ถา้เห็นวา่กรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่กระท าผิดวินยั ก็ใหด้ าเนินการ
ทางวนิยัทนัที  
 2.  เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควรกล่าวหาวา่ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระท าผดิวินยั โดย มี
พยานหลกัฐานในเบ้ืองตน้อยูแ่ลว้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาด าเนินการทางวนิยัทนัที  
 
ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย  
 หลกัการในการด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการพลเรือนสามญัซ่ึงมีกรณีอนัมีมูลท่ีควร 
กล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยั นั้น พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 102 บญัญติัไว้
วา่ใหส้อบสวนเพื่อใหไ้ดค้วามจริงและยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้ โดยด าเนินการดงัน้ี  
 1.  ถา้เป็นกรณีกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ร้ายแรง ใหด้ าเนินการตามวธีิการท่ี 
ผูบ้งัคบับญัชาเห็นสมควร (โดยปฏิบติัตามแนวทางตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ที นร 10118 ว19 ลง วนัท่ี 
14 กรกฎาคม 2547)  
 2.  ถา้เป็นกรณีกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนท าการ 
สอบสวนและในการสอบสวนน้ีตอ้งแจง้ขอ้กล่าวหาและสรุปพยานหลกัฐานท่ีสนบัสนุนขอ้กล่าวหา เท่าท่ี
มีใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบ โดยจะระบุหรือไม่ระบุช่ือพยานก็ได ้ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ถู้กกล่าวหาช้ีแจง และน าสืบขอ้
กล่าวหา เม่ือด าเนินการแลว้ ถา้ยงัฟังไม่ไดว้า่ผูก้ล่าวหากระท าผดิวนิยั จึงจะยติุ เร่ือง ได ้แต่ถา้ฟังไดว้า่ผูถู้ก
กล่าวหาไดก้ระท าผดิวนิยั ก็ใหด้ าเนินการตามมาตรา 103 หรือมาตรา 104 แลว้แต่กรณี  
 (1) กรณีตามมาตรา 103 คือ ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ด กระท าผดิวนิยัอยา่งไม่ 
ร้ายแรง ใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษภาคทณัฑ ์ตดัเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแก่กรณี  
 (2) กรณีตามมาตรา 104 คือ ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูใ้ดกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
ใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถา้มีเหตุอนัควร ลดหยอ่น จะ
น ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได ้แต่หา้มมิใหล้ดโทษลงต ่ากล่าวปลดออก ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะมีค าสั่งใด 
ๆ จะตอ้งเสนอเร่ืองให้ อ.ก.พ. ส านกังานปลดักระทรวง หรือ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณา กล่าวคือ กรณีท่ี
คณะกรรมการสอบสวน หรือ อ านาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ สอบสวนเห็นวา่ขา้ราชการพลเรือน
สามญัผูใ้ดกระท าผดิวินยัอยา่งร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ใหด้ าเนินการดงัน้ี  
 ก.  ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 11 ลงมาถึงระดบั 8 และส าหรับผูด้  ารงต าแหน่ง 
ตั้งแต่ระดบั 7 ลงมา ท่ีกระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงร่วมกนักบัผูด้  ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 8 ข้ึนไป ใหผู้มี้
อ  านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ส่งเร่ืองให้ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข และเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวง
สาธารณสุขมีมติเป็นประการใด ใหผู้มี้อ  านาจสั่งบรรจุดงักล่าว สั่งหรือปฏิบติัให้เป็นไป ตามนั้น  
 ข.  ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดบั 7 ลงมา ในราชการบริหารส่วนกลาง ใหผู้มี้
อ  านาจ สั่งบรรจุตามมาตรา 52 สั่งให ้อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข และเม่ือ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข 
มีมติเป็นประการใด ใหผู้มี้อ  านาจสั่งบรรจุดงักล่าว สั่งหรือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั้น  



หมายเหตุ  ส าหรับกรณีของลูกจา้งประจ า นั้น ขั้นตอนก่อนการด าเนินการทางวนิยัและ ขั้นตอนในการ
ด าเนินการทางวนิยั ด าเนินการเช่นเดียวกนักบักรณีของขา้ราชการ ต่างกนัตรงท่ีกรณี เป็นความผดิวินยั
อยา่งร้ายแรง สามารถสั่งลงโทษไดใ้นทนัที โดยไม่ตอ้งเสนอเร่ืองไปให้ อ.ก.พ. พิจารณาก่อนแต่อยา่งใด 


