
ใบความรู้ 
เร่ือง “วินัยและการรักษาวินัย” 

วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. ความหมาย 
  วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้อบัญญัติที่ก าหนดเป็นข้อห้ามและ   
ข้อปฏิบัติตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตั้งแต่มาตรา ๘๒ – ๙๗ ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องถือปฏิบัติ        
โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก ์
 ๒. ความมุ่งหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๓. ผลของการกระท าความผิดวินัย บทบัญญัติมาตรา ๙๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทางวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดวินัย     
จักต้องได้รับโทษทางวินัย เว้นแต่มีเหตุอันควรงดโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๗ 
  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน คือ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 
(๒) ตัดเงินเดือน 
(๓) ลดเงินเดือน 
(๔) ปลดออก 
(๕) ไล่ออก 
โทษความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน 

  โทษความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่ ปลดออก และไล่ออก 
 ๔. บทวิเคราะห์วินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หมวด ๖ บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติเป็นข้อห้าม 
และข้อปฏิบัติตามหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ตั้งแต่มาตรา ๘๒ ถึงมาตรา ๙๗ (รวม ๑๖ มาตรา) โดยแยก
ตามจุดมุ่งหมายของวินัยที่มีผลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประเภทของวินัยได้ ดังนี้ 
  (๑) วินัยต่อประเทศชาติ  ได้แก่ การสนับสนุนและวางรากฐานการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย 
มาตรา ๘๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 



-๒- 

 

  มาตรา ๘๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องสนับสนุนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
และมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบอบการปกครองเช่นว่านั้น เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  (๒) วินัยต่อต าแหน่งหน้าที่ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ประกอบด้วยมาตรา 
๘๔, ๘๕, ๙๐, ๙๒, ๙๓ และ ๙๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา ๘๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสมอภาคและเที่ยงธรรม มีความวิริยะอุสาหะขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่รักษาประโยชน์ของทาง
ราชการและต้องปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้ อ่ืนอาศัยอ านาจและหน้าที่ราชการของตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์   
ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๘๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล 
โดยถือประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนและไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ     
และหน่วยงานการศึกษา มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเล่อหรือขาดการเอาใจใส่
ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็น เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง          
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๙๐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระท า
การหาประโยชน์ อันอาจท าให้เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในต าแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการกระท าโดยมีความมุ่งหมายจะให้เป็นการซื้อขาย หรือให้
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหรือวิทยฐานะใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการกระท าอันมีลักษณะ     
เป็นการให้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับการบรรจุแต่งตั้งโดยมิชอบ
หรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๙๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ 
หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  มาตรา ๙๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการ
ปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยต้องไม่อาศัยอ านาจและหน้าที่ของตนแสดง
การฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูล สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองใด เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 



-๓- 

 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใดๆ          
อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิหรือขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง
จะต้องไม่ให้การส่งเสริม สนับสนุนหรือชักจูงให้ผู้อ่ืนกระท าการในลักษณะเดียวกัน การด าเนินการที่ฝ่าฝืน
หลักการดังกล่าวนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา     
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด   
ให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด    
เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (๓) วินัยต่อผู้บังคับบัญชา ได้แก่การปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ประกอบด้วย มาตรา ๘๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา ๘๖ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา     
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง           
แต่ถ้าเห็นว่า การปฏิบัติตามค าสั่งนั้น จะท าให้เสียหายแก่ราชการหรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ          
ทางราชการ จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือภายในเจ็ดวัน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนค าสั่ งนั้นก็ได้ และเมื่อ
เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือ ให้ปฏิบัติตามค าสั่งเดิม ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตาม 
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
  (๔) วินัยต่อผู้เรียน ได้แก่ การอุทิศเวลา ประพฤติตนเป็นแบบย่างที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูล       
เคารพสิทธิ  ไม่ข่มเหง ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ เรียน ประกอบด้วย มา ตรา ๘๗ ,๘๘ และ ๙๔                 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา ๘๗ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่      
ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ เป็นความผิดวินัย   
ไม่ร้ายแรง 
 



-๔- 

 

  การละทิ้งหน้าที่หรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เสียหาย          
แก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควรหรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบของทางราชการ            
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๘๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน และระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียน และประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ   
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา     
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด   
ให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด    
เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (๕) วินัยต่อประชาชน ได้แก่ การให้การต้อนรับอ านวยความสะดวก การให้ความเป็นธรรม     
การไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียน ดูหมิ่นและเหยียดหยามประชาชน ประกอบด้วยมาตรา ๘๘ และ ๘๙ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา ๘๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน และระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียน และประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่าง
ร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืน
โดยปราศจากความเป็นจริง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 



-๕- 

 

  (๖) วินัยต่อผู้ร่วมงาน ได้แก่ การรักษาความสามัคคี สุภาพเรียบร้อย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
ไม่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืนโดยปราศจากความเป็นจริง ประกอบด้วยมาตรา ๘๘ และ ๘๙        
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา ๘๘ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
ชุมชน สังคม มีความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้เรียน และระหว่างข้าราชการ
ด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ ต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เรียน และประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงผู้เรียนหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  
อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๘๙ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่กลั่นแกล้งกล่าวหาหรือร้องเรียนผู้อ่ืน
โดยปราศจากความเป็นจริง เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกระท าตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง 
  (๗) วินัยต่อตนเอง ได้แก่ ครูต้องมีวินัย โดยประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง          
ไม่กระท าการใดๆ ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน ประกอบด้วย
มาตรา ๘๒ ,๙๑ และ ๙๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา ๘๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องรักษาวินัยที่บัญญัติเป็นข้อห้ามและ   
ข้อปฏิบัติไว้ในหมวดนี้โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  มาตรา ๙๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผลงาน       
ทางวิชาการของผู้ อ่ืนโดยมิชอบ หรือน าเอาผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือจ้างวานใช้ผู้ อ่ืนท าผลงาน         
ทางวิชาการเพ่ือไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ      
หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมด าเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน
โดยมิชอบ หรือรับจัดท าผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนน าผลงานนั้น            
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  มาตรา ๙๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษา     
เกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระท าการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
  การกระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก หรือโทษที่หนักกว่าจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด   
ให้จ าคุก หรือให้รับโทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ หรือกระท าการอ่ืนใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
 



-๖- 

 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเสพยาเสพติด    
เล่นการพนันเป็นอาจิณ หรือกระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของตนหรือไม่ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  (๘) วินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกัน     
มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วยมาตรา ๙๕     
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  มาตรา ๙๕ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกัน    
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย และด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล             
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย 
  การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ให้กระท าโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี การฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจหรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ 
จิตส านึก และพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางที่มีวินัย 
  การป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดวินัยให้กระท าโดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ 
และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระท าผิดวินัย ในเรื่องอันอยู่ในวิสัยที่จะด าเนินการป้องกันตามควรแก่กรณีได้ 
  เมื่อปรากฏกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัย
โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการทางวินัยทันที 
  เมื่อมีการกล่าวหาโดยปรากฏตัวผู้กล่าวหาหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยโดยยังไม่มีพยานหลักฐาน ให้ผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณา
ในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผิดวินัยจึงจะยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยก็ให้ด าเนินการทางวินัยทันที 
  การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย             
ให้ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในหมวด ๗ 
  ผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้และตามหมวด ๗ หรือมีพฤติกรรมป้องกัน
ช่วยเหลือเพ่ือมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้น
กระท าผิดวินัย 
  มาตรา ๙๕ ทุกวรรค เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง 
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