
 

 

ระเบียบ  ก.พ. 
วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย 

และการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 
พ.ศ. 2539 

   

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8  (5)  (7)    มาตรา  109  วรรคหนึ่ง  วรรคหก 
และมาตรา  121  วรรคสี่   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535   ก.พ. 
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

    ขอ  1    ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบ  ก.พ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการ 
ดําเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  พ.ศ. 2539” 

   ขอ  2    ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันถัดจาก 
วันออกระเบียบนี้เปนตนไป 

   ขอ  3    ใหยกเลิกระเบียบ  ก.พ.วาดวยการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ทางวินัยและการออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ  พ.ศ. 2535   และใหใชระเบียบ 
ก.พ.ฉบับนี้แทน 

    ขอ  4    เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูใดในกรณกีลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง   และสั่งยุติเรื่อง   งดโทษ  หรือลงโทษ 
ภาคทัณฑ    ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน   หรือลงโทษ  หรือลงทัณฑตามกฎหมายวาดวย 
วินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะแกผูนั้นไปแลว   ใหรายงานการดําเนินการทางวินัย 
นั้นตอผูบังคับบัญชาของขาราชการพลเรือนสามัญผูนั้น   ซึ่งเปนผูมีอํานาจตามมาตรา  103  และมี
ตําแหนงเหนือตนตามลําดับจนถึงอธิบดีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด  ตามมาตรา  109  วรรคหนึ่ง 
แลวแตกรณี 

    การรายงานตามวรรคหนึ่ง  สําหรับในราชการบรหิารสวนภูมิภาค  ใหรายงาน 
ตามลําดับจนถึงผูวาราชการจังหวัด   แลวจึงรายงานตอไปยังอธิบดีผูบังคับบัญชาของขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูนั้น 
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    การรายงานของผูบังคับบัญชาที่ไดดําเนินการทางวินัยตามวรรคหนึ่ง  ใหรายงาน 
พรอมทั้งสงสําเนาคําสั่ง   และสํานวนการสอบสวนหรือเอกสารการพิจารณาไปดวยภายใน 
หาวันทําการนับแตวันที่สั่ง 

   ขอ  5   ใหผูบังคับบัญชาที่ไดรับรายงานตามขอ  4   พิจารณาดําเนินการตาม 
อํานาจหนาที่ใหเสร็จและรายงานการดําเนินการทางวินัยนั้นตอไปตามลําดับภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับรายงาน 

   ในกรณีที่รายงานเลยกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหรายงานเหตุที่พิจารณา 
ดําเนินการไมทันตามกําหนดเวลานั้นไปดวย 

   ขอ  6    เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําการสอบสวน 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดในกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ตามมาตรา  
102  วรรคสอง   หรือมาตรา  109  วรรคสาม   หรอืสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใด 
พักราชการหรือใหออกจากราชการไวกอน   ตามมาตรา  107   หรือสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ทําการสอบสวนขาราชการพลเรือนสามัญผูใด  ตามมาตรา  114 (4)   หรือมาตรา  115  ใหสง 
สําเนาคําสั่งนั้นอยางละ  3  ฉบับ  ไปยังอธิบดี  ตามมาตรา  109  วรรคหนึ่ง   ภายในหาวัน 
ทําการนับแตวันที่ออกคําสั่ง 

   ขอ  7    ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําการสอบสวน 
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดในกรณีกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง   ตามมาตรา  102 
วรรคสอง  หรือมาตรา  109  วรรคสาม   หรือดําเนินการทางวินัยโดยกลาวหา  เปนกรณีความผิด 
วินัยอยางรายแรงที่ปรากฏชัดแจงตามกฎ  ก.พ.  ออกตามความในมาตรา  102   แกขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูใด   และสั่งยุติเรื่อง  งดโทษ  หรือลงโทษผูนั้น   หรือสั่งใหผูนั้นออกจาก 
ราชการไปแลว  ใหรายงานการดําเนินการทางวินัยหรือการสั่งใหออกจากราชการนั้นไปยัง 
อธิบดี   ตามมาตรา  109  วรรคหนึ่ง   พรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งและสํานวนการสอบสวนหรือ
เอกสารการพิจารณาไปดวยภายในหาวันทําการนับแตวันที่สั่ง 
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     ขอ  8    ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไดสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  หรือ
ดําเนินการตามมาตรา  114  (4)   หรือมาตรา  115   แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด   หรือได
ดําเนินการในกรณีที่ปรากฏชัดแจงตามกฎ  ก.พ.  ออกตามความในมาตรา  115   แกขาราชการ 
พลเรือนสามัญผูใดไปแลว   ใหดําเนินการตามขอ  7   โดยอนุโลม 

   ขอ  9    เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดสั่งใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดออกจาก 
ราชการ  ตามมาตรา  54  มาตรา  67   มาตรา  114    มาตรา  117    มาตรา  118   หรือมาตรา  123 
ไปแลวใหดําเนินการตามขอ  7   โดยอนุโลม 

   ขอ  10    เมื่อนายกรัฐมนตรี   หรือรฐัมนตรีเจาสังกัดไดดําเนินการทางวินัย   
หรือดําเนินการตามมาตรา  114 (4)  หรือมาตรา  115  หรือรัฐมนตรีเจาสังกัดไดสั่งใหออก 
จากราชการ   ตามมาตรา  54   มาตรา  67   มาตรา  116   มาตรา  117   หรือมาตรา  123    
แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด   หรอืรัฐมนตรีเจาสังกัดไดรับรายงานตามมาตรา  109 
วรรคหนึ่ง   เกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาว  และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
รวมทั้งเห็นชอบดวยกับการดําเนินการแลวใหรายงานไปยัง  ก.พ.   เวนแตกรณีสั่งหรือปฏิบัติ 
ตามมติ  อ.ก.พ.กระทรวงตามมาตรา  104 (1)   มาตรา  114 (4)   มาตรา  115   มาตรา  116 
มาตรา  121  วรรคหนึ่ง   มาตรา  123   หรือมาตรา  125 (3)   หรือกรณีสั่งใหออกจากราชการ 
ตามมาตรา  114  (1)  (2)  (3)  (5)   หรือ  (6)   หรือมาตรา  118 

    ขอ  11    เมื่อปลัดกระทรวงไดดําเนินการทางวินัย   หรือดําเนินการตามมาตรา 
114  (4)   หรือมาตรา  115   หรือสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา  54   มาตรา  67   มาตรา  116 
มาตรา  117    หรือมาตรา   123   แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด   ใหรายงานไปยัง  ก.พ. 
เวนแตกรณีปลัดกระทรวงไดดําเนินการหรือสั่งการในฐานะอธิบดีตามขอ  14  หรือกรณีสั่ง 
หรือปฏิบัติตามมติ  อ.ก.พ.กระทรวง   ตามมาตรา  104  (1)   มาตรา  114  (4)   มาตรา  115    
มาตรา  116   หรือมาตรา  123   หรือกรณีสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา  114 (1)  (2)  (3) 
(5)   หรือ  (6)   หรือมาตรา  118 
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    ขอ  12     เมื่อมีกรณีที่ตองรายงานไปยัง  ก.พ.ตามขอ  10   หรือขอ  11  สําหรับ 
ขาราชการพลเรือนสามัญในเรื่องใด   ถาเรื่องนั้นมีผูถูกดําเนินการทางวินัย  หรือถูกดําเนินการ 
ตามมาตรา  114 (4)   หรือมาตรา   115    รวมกันหลายคน   แมบางคนจะไมตองดวยกรณี 
ตามขอ  10   หรือขอ  11   ก็ใหรายงานไปยัง  ก.พ.ทุกคน 

   ขอ  13   ในกรณีที่ผูถูกสัง่ลงโทษทางวินัยอุทธรณคําสั่งตอ  ก.พ.   ตามมาตรา 
125 (4)   หรือมาตรา  126   หรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการรองทุกขตอ  ก.พ.   ตามมาตรา  129 
ใหนําขอ  12   มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย 

   ขอ  14   เมื่ออธิบดี  หรือปลัดกระทรวง  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการพลเรือน 
สามัญในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  หรือสํานักงานปลัดทบวง   
ในฐานะอธิบดี  ไดดําเนินการทางวินัย  หรือดําเนินการตามมาตรา  114  (4)   หรือมาตรา 
115   หรือสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา  54   มาตรา  67   มาตรา  116   มาตรา  117   หรือ 
มาตรา  123   แกขาราชการพลเรือนสามัญผูใด   หรอืไดรับรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการ 
ดังกลาวตามมาตรา  109  วรรคหนึ่ง   และไดพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่    รวมทั้ง 
เห็นชอบกับการดําเนินการแลว  ใหรายงานไปยัง  อ.ก.พ.กระทรวง   ตามมาตรา  109  วรรคหก 
หรือมาตรา  121   วรรคสี่   แลวแตกรณี   เวนแตกรณีสั่งหรือปฏิบัติตามมติ   อ.ก.พ.กระทรวง 
ตามมาตรา  104 (1)   มาตรา  109  วรรคสี่   มาตรา  114  (4)   มาตรา  115   มาตรา  116   มาตรา 
121  วรรคหนึ่ง   หรือวรรคสอง   หรอืมาตรา  123   กรณีสั่งใหออกจากราชการตามมาตรา   
114 (1)   (2)   (3)  (5)   หรือ  (6)   หรือมาตรา  118   และกรณีลงโทษหรือลงทัณฑตามกฎหมาย 
วาดวยวินัยขาราชการในสวนราชการใดโดยเฉพาะ 

    ขอ  15   ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดที่ไดรับรายงานตามขอ  10  หรืออธิบดี  หรือ 
ปลัดกระทรวงที่ไดรับรายงานตามขอ  14   พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหเสร็จโดยเร็ว 
แลวรายงานไปยัง  ก.พ.   หรือ  อ.ก.พ.กระทรวง  แลวแตกรณี 

    การรายงาน  ก.พ.ตามขอ  10   ขอ  11   ขอ  12   หรือขอ  13   และการรายงาน   
อ.ก.พ.กระทรวง   ตามขอ  14  ใหสงสําเนาคําสั่ง  3  ฉบับ   และสํานวนการสอบสวนหรือเอกสาร
การพิจารณาภายในสิบวันทําการนับแตวันที่ออกคําสั่งหรือวันที่ไดพิจารณาดําเนินการ 
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ตามอํานาจหนาที่เสร็จ   แลวแตกรณี   พรอมทั้งบันทึกสรุปประวัติและขอเท็จจริงซึ่งมี 
สาระสําคัญตามแบบทายระเบียบนี้   1  ชุดดวย 

    ขอ  16   เมื่อ  อ.ก.พ.กระทรวงไดพิจารณาตามขอ  14   และไดดําเนินการ 
ตามมติ  อ.ก.พ.กระทรวงแลว   ใหกระทรวง  ทบวง  หรือกรม  แลวแตกรณี   รายงานไปยัง 
ก.พ.เพื่อประโยชนเกี่ยวกบัการทะเบียนประวัติของขาราชการพลเรือน  การศึกษาวิจัย  และ 
การใหคําปรึกษาแนะนําชี้แจงเพื่อใหมีการดําเนินการใหถูกตองเหมาะสม   โดยสงสําเนาคําสั่ง 
3  ฉบับ   และบันทึกสรุปประวัติและขอเท็จจริงซึ่งมีสาระสําคัญตามแบบทายระเบียบนี้  1  ชุด 
ไปใหสํานักงาน ก.พ.  ภายในสิบหาวันทําการนับแตวันที่ไดดําเนินการตามมติ  อ.ก.พ.กระทรวง 

    ในกรณีสั่งหรือปฏิบัติตามมติ  อ.ก.พ.กระทรวง   ตามมาตรา  104 (1)   มาตรา 
109  วรรคสี่    มาตรา  114  (4)   มาตรา  115   มาตรา  116   มาตรา  121  วรรคหนึ่ง   หรอื 
วรรคสอง   มาตรา  123   หรือมาตรา  125  (3)   ใหดําเนินการตามวรรคหนึ่งดวย 

   ขอ  17   ใหเลขาธิการ  ก.พ.รักษาการตามระเบียบนี้ 

    ประกาศ  ณ  วันที่    20  กันยายน   พ.ศ.  2539 

       (ลงชื่อ)   บรรหาร   ศลิปอาชา 
              (นายบรรหาร   ศลิปอาชา) 
             นายกรัฐมนตรี 
              ประธาน  ก.พ. 

 

 

 

 

 



 

 

แบบบันทึกสรุปประวัติและขอเท็จจรงิ 

ตอนที่  1             ประวัติสวนตัว 

       ชื่อตัว  ………………………………………    ชื่อสกุล   ………………………………. 
        อายุตัว ………..  ป     อายุราชการ  ………   ป 
       ขณะเกิดเหตุดํารงตําแหนง  ……………………………………   ระดับ  ……………….. 
       กรม ………………………………….   กระทรวง  …………………………………….. 
       รับเงินเดือนในอันดับ  ……………….………    ข้ัน  ……………………….……..  บาท   
       ปจจุบันดํารงตําแหนง ……..  ระดับ ……..   กรม ………………………………………. 
       กระทรวง  ……………..…………….  รับเงินเดือนในอันดับ ………  ข้ัน ………..  บาท 
       วุฒิ  ………………………………………………………………………………………. 
 
ตอนที่  2           ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอกลาวหา 
        เหตุเกิดเมื่อ  ……………………………………………………………………………… 
        ขอกลาวหา  ……………………………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………….. 
         ………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่  3           ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน / ความเห็นของผูบังคับบัญชา 
        ขอเท็จจริงไดความโดยสรุปวา   ………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………….. 
        ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน  ………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………….. 
        ความเห็นของผูบังคับบัญชา   …………………………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่  4           ความเสียหายแกทางราชการ 
        กรณีนี้เปนเหตุใหเสียหายแกราชการ   คือ  ……………………………………………… 
         ………………………………………………………………………………………….. 
         ………………………………………………………………………………………….. 
 
ตอนที่  5           การสั่งลงโทษ / ใหออกจากราชการ 
        โทษ    ……………………………………………… 
         ใหออกจากราชการเพราะ     …………………………………  ตามมาตรา…………….. 
         มีการเพิ่มโทษ / ลดโทษ   จาก  ……………………………… เปน  …………………….. 
 
ตอนที่  6           ประวัติการถูกลงโทษ 
        ครั้งที่  1  :  เคยถูกลงโทษ …………………….………เมื่อ ………………….………… 
        กรณี  …..……………………………………………………………………………….. 
         ………………………………………………………………………………………….. 
        ครั้งที่  2  :  เคยถูกลงโทษ …………………….………เมื่อ ………………….………… 
        กรณี  …..……………………………………………………………………………….. 
         ………………………………………………………………………………………….. 
                    การดําเนินการทางวินัย / การสั่งใหออกจากราชการรายนี้ไดดําเนินการสอบสวน 
        พิจารณาและสั่งการไปโดยถูกตองตามกฎหมายแลว 
 
                    กระทรวง / ทบวง /  กรม  ………………………………………………………. 
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