
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน (เวียน กระทรวง กรม จังหวัด) 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมสรรพสามิต 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมศุลกากร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมสรรพากร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมธนารักษ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมพลศึกษา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมหม่อนไหม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมประมง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการข้าว 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมเจ้าท่า 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงพลังงาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการค้าภายใน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมที่ดิน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมบังคับคดี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการ ป.ป.ส. 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมศิลปากร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการศาสนา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสภาการศึกษา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมควบคุมโรค 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมอนามัย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการ ก.พ. 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร. 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการ ศอ.บต. 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน เลขาธิการ กปร. 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูม ิ

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่นร ๑๐๑๑/ว ๒๑ สำนักงาน ก.พ.  

 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

                                                             ๒๒  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง กำชับให้ผู้บังคับบัญชารายงานการดำเนินการทางวินัย และปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวง โดยเร็ว 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัย 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง 
ในกรณีที่ข้าราชการผู้ถูกลงโทษอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ตามมาตรา ๑๑๔      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้ผู ้บังคับบัญชาดำเนินการตามข้อ ๓           
ของระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๖          
ด้วยการรายงาน อ.ก.พ. กระทรวงเพื ่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน              
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีคำสั่งลงโทษ ซึ่งถ้า อ.ก.พ. กระทรวงได้รีบพิจารณามีมติในเรื ่องใด เรื ่องนั้น            
ก็จะเสร็จก่อนที่ ก.พ.ค. จะวินิจฉัยอุทธรณ์ และจะทำให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวง
ที่ไม่อาจมีมตเิป็นการลบล้างคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. ได้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

 ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังคงพบกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้รายงานการดำเนินการทางวินัย
ตามระยะเวลาที่ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กำหนด และกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ดำเนินการตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็ว จนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้
เกิดปัญหาเกี ่ยวกับการใช้อำนาจของ อ.ก.พ. กระทรวงดังกล่าว ดังนั ้น จึงมีมติให้กำชับผู้บังคับบัญชารายงาน                   
การดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด  รวมถึง                 
หาก อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วเห็นว่า การดำเนินการทางวินัยดังกล่าวเป็นการไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม            
หากมีมติเป็นประการใด ให้ผ ู ้บ ังคับบัญชาสั ่งหรือปฏิบัต ิให้เป็นไปตามมติ  อ.ก.พ. กระทรวงโดยเร็วต่อไป                        
ทั้งนี้ หากผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

   (นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์) 
   เลขาธิการ ก.พ. 
สำนักมาตรฐานวินัย 

โทร.  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๘   
โทรสาร  ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๒๕ 


