
 
 

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวย  การสัง่ใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  พ.ศ. 2552 

------------------------------------------ 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับ
บําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน   เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  ประกอบกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. 
กําหนด  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกขาราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 36 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนในการประชุมครั้งที่  1/2552  เมื่อวันที่  7  มกราคม 2552 จึงวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสั่งใหขาราชการออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  พ.ศ. 2552” 

 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “นายกสภามหาวิทยาลัย” หมายถึง   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “ก.พ.อ.”  หมายถึง  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
      ในสถาบันอุดมศึกษา 
 “ก.บ.ม.”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล    
      ประจํามหาวิทยาลัย  ตามขอบังคับ 
      สภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  
      การบริหารขาราชการพลเรือน  
                    ในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย  
      ขอนแกน พ.ศ. 2550 
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 “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
      มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจออกประกาศ หลักเกณฑ คําสั่ง  เพื่อปฏิบัติ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

หากมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีเสนอ ก.บ.ม.วินิจฉัยช้ีขาด คําวินิจฉัยช้ีขาด 
ของ  ก.บ.ม. ถือเปนที่สุด 

 ขอ 5  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงและหลักฐานทางการแพทยที่ชัดเจนเปนที่ประจักษวาขาราชการผูใด
เจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดโดยสม่ําเสมอ  หรือเปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือ
เปนโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2549  ไดแก 

(1) วัณโรคในระยะอันตราย 
(2) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 
(3) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
(4) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรค 

ตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 
(5) โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 

 ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม  ก.บ.ม. ส่ังใหขาราชการผูนั้น ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทนตามมาตรา  57 (1)  และ (3)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 
 หากไมปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน  แตมีพฤติการณเปนที่ปรากฏวาขาราชการผูใดเจ็บปวยจนไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดโดยสม่ําเสมอ  หรือเปนคนวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปน 
โรคที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มีลักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2549  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง หากผลการสอบขอเท็จจริงมีพยานหลักฐาน
เปนที่ประจักษ  ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม  ก.บ.ม. ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อ 
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได 
 การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง  หามมิใหส่ังใหออกยอนหลังไปกอนวัน
ออกคําสั่ง 

 ขอ 6  ขาราชการผูใดจะสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการจะตองยื่นคําขอ
และรายละเอียดตามแบบคําขอทายระเบียบนี้  โดยยื่นตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงอธิการบดีเพื่อ
พิจารณาอนุญาต  และมีคําสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  
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ตามมาตรา  57 (2)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547    
ทั้งนี้ใหยื่นคําขอกอนไปปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงคของทางราชการลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน 

หากไมยื่นคําขอตามแบบคําขอ ใหทําเปนหนังสือโดยใหมีรายละเอียดตามแบบคําขอ ความใน
ขอนี้ไมใชบังคับกับขาราชการผูจะไปปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ 
การสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งใหนับเวลาระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 

 ขอ 7  การสั่งใหขาราชการผูใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีสมัครไป
ปฏิบัติงานใด ๆ  ตามความประสงคของทางราชการตามขอ 6  ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม  ก.บ.ม. พิจารณา
อนุญาตไดเทาที่จําเปนโดยคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และผลประโยชนของทาง
ราชการ  หากมีผลกระทบหรือขาราชการผูนั้นอยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใชทุน หรือปฏิบัติราชการ 
ตามขอผูกพันกับทางราชการจะไมอนุญาตก็ได 

 ขอ 8  เมื่อปรากฏวาขาราชการผูใดขาดคุณสมบัติสัญชาติไทย หรือเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการ
การเมือง  หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมืองใหอธิการบดีโดยมติ 
ที่ประชุม  ก.บ.ม. ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามมาตรา  57 
(3)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 
 การสั่ งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง  ให ส่ังใหออกตั้ งแตวันที่ขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะตองหาม 

 ขอ  9  เมื่อศาลสั่งใหขาราชการผูใดเปนคนเสมือนไรความสามารถ  หรือศาลพิพากษาให
ขาราชการผูใดเปนบุคคลลมละลาย  ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม  ก.บ.ม.ส่ังใหขาราชการผูนั้น 
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามมาตรา  57 (3)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา  พ.ศ. 2547 

การสั่ งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ ง   ให ส่ั งใหออกตั้ งแตวันที่ ศาลมีคํ าสั่ งหรือ 
คําพิพากษา 

 ขอ  10  เมื่อมีพฤติการณปรากฏวาข าราชการผู ใดไม เ ล่ือมใสในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี ใหอธิการบดีดําเนินการ
สอบสวน  เมื่อผลการสอบสวนปรากฏวาผูนั้นไมเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. ส่ังให
ขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตามมาตรา  57 (4)  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 
 การสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนําระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการดําเนินการ 
ทางวินัยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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 ขอ 11  เมื่อมีการเลิกหรือยุบหนวยงานหรือตําแหนงที่ขาราชการปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู   
ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม.ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 
เหตุทดแทนตามมาตรา  57 (6)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547 เวนแตทางราชการยังมีความจําเปนที่จะใหปฏิบัติหนาที่ตอไป 
 การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหส่ังใหออกต้ังแตวันที่มีการเลิกหรือยุบหนวยงาน
หรือตําแหนงที่ขาราชการปฏิบัติหนาที่หรือดํารงอยู 

 ขอ 12  เมื่อขาราชการผูใดถูกจําคุกในความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม  ก.บ.ม. ส่ังใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามมาตรา  57 (8)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 

การสั่งใหออกจากราชการตามวรรคหนึ่ง  ใหส่ังใหออกตั้งแตวันที่ถูกจําคุกตามคําพิพากษาของศาล 

 ขอ 13  เมื่ออธิการบดีส่ังใหขาราชการผูใดออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
ตามขอ 8  ขอ  9  ขอ  11  และขอ  12  แลว  หากเห็นสมควรใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 ขอ 14  การสั่งใหขาราชการผูใดออกจากราชการ  เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนตาม
ระเบียบนี้  จะตองใหขาราชการผูนั้นมีโอกาสที่จะไดทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยง
และแสดงพยานหลักฐานอยางเต็มที่ 

 ขอ  15  การใดที่มิไดกํ าหนดไวในระเบียบนี้   ให เปนไปตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  เวนแต
กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด  มิไดกําหนดไว ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้   

 ขอ 16  ในการปฏิบัติหนาที่ของ ก.บ.ม. ตามระเบียบนี้  หากเห็นวาเรื่องใดสมควรรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ  ก็ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยดวย 

             ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2552 
 
               (ลงชื่อ)    พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 

        (เภา  สารสิน) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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แบบใบลาไปปฏิบัตงิานตามความประสงคของทางราชการ 
 

(เขียนที)่ .................................................... 
วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............. 

เร่ือง  ขอลาไปปฏิบัติงานที่.............................................................................................................. 
(คําขึ้นตน) ..................................................................... 
 ขาพเจา (ช่ือและนามสกุล) ..............................................................................................................
ตําแหนง...................................................................... สังกัด........................................................................ 

มีความประสงคขอลาไปปฏิบัติงานที่ ........................................................................................   
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
 
๑.   คําชี้แจงในการขออนุญาต 
 ๑.๑  ประวัติ 
  ๑.๑.๑ วันเดือนปเกดิ......................................................................... อายุ .............................ป 
  ๑.๑.๒ ประวัติการศกึษา ……………………………………………………………….…….. 
   ประกาศนยีบตัร ………………………………………………………………….…… 
   จาก ..................................................... ประเทศ ................................. พ.ศ. .................. 
   ปริญญาตรี ..................................................................................................................... 
   จาก .................................................... ประเทศ .................................. พ.ศ. .................. 
   ปริญญาโท ..................................................................................................................... 
   จาก .................................................... ประเทศ .................................. พ.ศ. .................. 
   ปริญญาเอก .................................................................................................................... 
   จาก .................................................... ประเทศ .................................. พ.ศ. .................. 
  ๑.๑.๓ ประวัติการรับราชการ 
   เร่ิมเขารับราชการเมื่อวันที่ ............................................................................................. 
   จนถงึกําหนดวันออกเดินทาง  รวมเปนเวลา ............... ป ..................เดอืน..............วนั 
   โดยเริ่มเขารับราชการเปนขาราชการ............................................................................. 
   ตั้งแตวนัที่ ................................................. ถึงวันที่ ....................................................... 
   เปนขาราชการ ............................................................................................................... 
   ตั้งแตวนัที่ ................................................. ถึงวันที่ ....................................................... 
  ๑.๑.๔ ขณะนีเ้ปนขาราชการ ..................................................................................................... 
   ขั้น .............................................. บาท  ตําแหนง........................................................... 
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   สังกัด  ............................................................................................................................ 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
  ๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศหรือไม         เคย       ไมเคย 
   ถาเคย (๑) ไปปฏิบัติงานใหกับ ...................................................................................... 
   ...................................................................................................................................... 
   ณ  ประเทศ .................................................................................................................... 
   เปนระยะเวลา .............................. ป ................................. เดือน ............................ วัน 
   ตั้งแตวนัที่ ..................................................... ถึงวันที่ ................................................... 
   ประเภทการไปปฏิบัติงาน     ประเภทที ่๑       ประเภทที่ ๒ 

(๒) ไปปฏิบัติงานใหกับ ..................................................................................... 
   ……………………………………………………….……………………………….. 
   ณ  ประเทศ .................................................................................................................... 
   เปนระยะเวลา ............................ ป ................................ เดือน ............................. วัน 
   ตั้งแตวนัที่ ..................................................... ถึงวันที่ ................................................... 
   ประเภทการไปปฏิบัติงาน     ประเภทที ่๑       ประเภทที่ ๒ 
  ๑.๑.๖ สถานที่ติดตอ ................................................................................................................
   .......................................................................................................................................
   ...................................................หมายเลขโทรศัพท .....................................................
 ๑.๒ ขอมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน 
  ๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานใหกับ ....................................................................................................... 
   ณ  ประเทศ .................................................................................................................... 
     ตามความตกลงระหวาง ..........................................................................................
         กับ ........................................................................................................................... 

 ติดตอสมัครโดยผาน .............................................................................................. 
 ติดตอเอง ................................................................................................................ 
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... 

  ๑.๒.๒ ตําแหนงทีจ่ะไปปฏิบัติงาน ............................................................................................ 
   ระดับ .................................. หนาที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยยอ) ................................... 
   ....................................................................................................................................... 
  ๑.๒.๓  ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน ตั้งแตวันที่ …….........เดือน ................. ป............... ถึง

วันที่ .................. เดือน................................. ป ............... รวม .................... ป 
..................... เดือน ....................วัน 
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  ๑.๒.๔ กําหนดออกเดนิทางประมาณ ........................................................................................ 
  ๑.๒.๕ คาตอบแทนทีไ่ดรับ 
     เงินเดือน  อัตราเดือนละ .......................................................................................... 

 คาที่พัก ................................................................................................................... 
 คาพาหนะในการเดินทาง ....................................................................................... 
 อ่ืน ๆ ...................................................................................................................... 

 ๑.๓ หากสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติงาน ขาพเจาประสงคจะขอกลับเขารับราชการหรือไม  
      กลับ    ไมกลับ 
  ขอรับรองวาขอความขางตนถูกตองเปนจรงิทุกประการ 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
      (ลงชื่อ) ..................................................................................... 
                     (พิมพช่ือเต็ม) 
๒. คําชี้แจงและคํารับรองของผูบังคับบัญชา 

 ๒.๑ ขอชี้แจงวาขาราชการผูนี้เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสม มีความประพฤติเรียบรอยแล
ไมอยูระหวางถูกสอบสวนวากระทําผิดวนิยั 

 ๒.๒ ขอรับรองวา การไปปฏิบัติงานของขาราชการผูนี้ 
  ๒.๒.๑    ไมทําใหเสียราชการ เพราะยังมผูีอยูปฏิบัติงานเพียงพอ  ไมตองตั้ง 

        อัตรากําลังเพิ่ม 
  ๒.๒.๒ เปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการของหนวยงาน  ประการใดบาง  (โปรดระบุ) 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................................................... 
  

 ( .................................................................... ) 
               คณบดี / ผูอํานวยการสถาบัน / สํานัก / ศูนย .................................................................... 

วันที่ ................... / ........................ / ............... 
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๔. คําสั่งของอธิการบดี 
    อนุญาต   ไมอนุญาต 
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ) ............................................................... 
(............................................................) 

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
วันที่ .............. / .................... / ............. 
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