
 
 

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
วาดวยการสัง่พักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  พ.ศ. 2552 

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

 โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอน ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551  ประกอบกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนด  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแก
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 30 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการบริหาร
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2551 และขอ 32 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 จึงวางระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสั่งพักราชการและ 
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2552” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “ก.พ.อ.”  หมายถึง คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
    ในสถาบันอุดมศึกษา 
 “ก.บ.ม.”  หมายถึง คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา    

   มหาวิทยาลัย  ตามขอบังคับสภาหาวิทยาลยั                   
                ขอนแกน วาดวยการบริหารขาราชการพลเรือน 
                                ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยขอนแกน 
   พ.ศ. 2550 

 “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 “ขาราชการ”  หมายถึง ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  
    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายถึง  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   
ตามพระราชบัญญัติระเบียบ           
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ซ่ึงไดรับการจางตาม
สัญญาจางใหทํางานในมหาวิทยาลัยโดยไดรับ
คาจาง หรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน  หรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ไมรวมถึงพนักงาน
องคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย 

“การสั่งพักราชการ หมายถึง การสั่งใหขาราชการพักราชการและใหหมายความ 
                   ถึงการสั่งใหพนักงานมหาวิทยาลัยพักงาน 

 “การสั่งใหออกจากราชการไวกอน” หมายถึง การสั่งใหขาราชการออกจากราชการไวกอน 
                                                                                            และใหหมายความถึงการสั่งใหพนักงานออก 
                                       จากงานไวกอน 
 ขอ 4  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศ  หลักเกณฑ คําสั่ง 
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 หากมีปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหอธิการบดีเสนอ ก.บ.ม. วินิจฉัยช้ีขาด  คําวินิจฉัย 
ช้ีขาดของ  ก.บ.ม.  ถือเปนที่สุด 
 ขอ 5  ในระหวางการสอบสวนทางวินัย จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปนขออางในการ
ดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถูกสอบสวนไมได  เวนแตอธิการบดีจะสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน ซ่ึงการสั่งพักราชการหรือส่ังให
ออกจากราชการไวกอนจะตองระบุเหตุผลในคําสั่งดวย 
 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน  และผลแหง
การสั่งพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด 
ในระเบียบนี้ 

ขอ 6  เมื่อขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจนถูกตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา   เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ อธิการบดีจะสั่งใหผูนั้นพักราชการไดตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่ง 
อยางใดดังตอไปนี้ 

(1) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญา 
ในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ  หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ  
และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาถาผูนั้นคงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดการเสียหายแกราชการ 
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(2) ผูนั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินการ 
ทางวินัย 

(3) ผูนั้นอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา  หรือตองจําคุกโดย 
คําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก  เปนเวลาติดตอกนัเกินกวาสิบหาวันแลว 

(4) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน  และตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวา เปนผูกระทําความผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปน
ผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น  และผูมีอํานาจดังกลาวพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้นไดความประจักษชัดอยูแลววา  การกระทําความผิดอาญาของผูนั้นเปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง 
 การสั่งใหอธิการบดี หรือขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไป หรือผูดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย  พักราชการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอ 7  ในกรณีที่ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย 
อยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายสํานวน  หรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ  หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอัน
ไมนาไววางใจแลว  ถาจะสั่งพักราชการใหส่ังพักทุกสํานวน 

ในกรณีที่ไดส่ังพักราชการในสํานวนหรือคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้น 
มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสํานวนอื่นหรือถูกฟอง
คดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ   หรือเกี่ยวกับ
ความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจเพิ่มขึ้นอีก   ก็ใหส่ังพักราชการในสํานวนอื่นที่เพิ่มขึ้น
นั้นดวย  
 ขอ 8  การสั่งพักราชการใหส่ังพักตลอดเวลาที่มีการสอบสวน  เวนแตผูถูกสั่งพักราชการผูใด 
ไดรองทุกข  และผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงขึ้น และไมสมควรที่จะสั่งพักราชการก็ส่ังใหผูนั้น 
กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนเสร็จสิ้นได 

ขอ 9  การสั่งพักราชการ หามมิใหส่ังพักยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง  เวนแต 
(1) ผูซ่ึงจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญา  หรือ

ตองจําคุกโดยคําพิพากษา  การสั่งพักราชการในเรื่องนั้นใหส่ังพักยอนหลังไปถึงวันที่ถูกควบคุม  ขังหรือ
ตองจําคุก 

(2) ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลวถาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมไมชอบหรือไม
ถูกตอง ใหส่ังพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม  หรือตามวันที่ควรตองพักราชการในขณะที่ออก
คําสั่งเดิม  
 ขอ 10  คําสั่งพักราชการตองระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุที่ส่ังให
พักราชการ ทั้งนี้ใหระบุสิทธิและระยะเวลาในการรองทุกขไวในคําสั่งดวย 
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  เมื่อไดมีคําสั่งใหขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดพักราชการแลว  ใหแจงคําสั่งใหผูนั้น
ทราบพรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งใหดวยโดยพลัน ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผูนั้นทราบไดหรือผูนั้นไมยอม
รับทราบคําสั่งใหปดสําเนาคําสั่งไว  ณ  ที่ทําการที่ผูนั้นรับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอมกับสง
สําเนาคําสั่งทางไปรษณีย ลงทะเบียนไปใหผูนั้น ณ ที่อยูของผูนั้น  ซ่ึงปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ ในกรณีเชนนี้  เมื่อลวงพนสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนั้นไดทราบคําสั่ง
พักราชการแลว 
 ขอ 11  เมื่อขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการตามขอ 5 และ
อธิการบดีพิจารณาเห็นวาการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญาหรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในเรื่อง
เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ  หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณอันไมนาไววางใจ  ที่เปนเหตุ
ที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น   จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว    อธิการบดีจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการไวกอนก็ได   
ใหนําขอ 7  ขอ 8  และขอ 9  มาใชบังคับกับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดยอนุโลม 
 ขอ 12  การสั่งใหออกจากราชการไวกอน จะสั่งใหออกตั้งแตวันใด ใหนําขอ 8 มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม  แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามขอ  10 ใหส่ังใหออกตั้งแตวันพักราชการ
เปนตนไป 
 การสั่งใหอธิการบดี หรือขาราชการผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 10  ขึ้นไป หรือผูดํารงตําแหนง
ศาสตราจารยออกจากราชการไวกอน   ให เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ขอ 13  เมื่อไดส่ังใหขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดพักราชการหรือใหออกจาก
ราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการดําเนินการทางวินัย  ถาภายหลังปรากฏผลการดําเนินการทางวินัยเปน
ประการใดแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ใหอธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. 
ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี 

(2) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหพักราชการนั้นกระทําความผิดวินัยไมรายแรงและไมมีกรณีที่
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ  ก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิมหรือตําแหนง
อ่ืนในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น  ทั้งนี้  สําหรับการสั่งให
ผูถูกสั่งพักราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ซ่ึงเปนตําแหนงตั้งแตระดับ  10  ขึ้นไปหรือศาสตราจารย  ใหดําเนินการ
นําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง แลวใหอธิการบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ  
ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด 

(3) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรงและไมมี
กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ  ก็ใหส่ังใหผูนั้นกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิมหรือในตําแหนง
อ่ืนในระดับเดียวกันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ทั้งนี้  สําหรับการสั่ง
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ใหผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน กลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม  หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกัน
ที่ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ซ่ึงเปนตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไปหรือ
ศาสตราจารย  ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แลวให
อธิการบดีส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด  

(4) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง และไมมีกรณีที่จะตอง
ถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุ
ครบหกสิบปบริบูรณ หรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี  และไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการแลว  การลงโทษใหเปนพับไป 

(5) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง และไมมี
กรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหกลับเขารับราชการไดเนื่องจากมีอายุ
ครบหกสิบปบริบูรณ หรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี และสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบป
บริบูรณ หรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี  การลงโทษใหเปนพับไป 

(6) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นกระทําผิดวินัยไมรายแรง แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจาก
ราชการดวยเหตุอ่ืน ก็ใหอธิการบดีส่ังใหผูนั้นออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ 

(7) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย และไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ ก็ใหส่ัง
ยุติเร่ือง และใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการตาม (2) หรือ (3) แลวแตกรณี 

(8) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งพักราชการนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่จะตองถูกสั่งให
ออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดเนื่องจากมีอายุครบ 
หกสิบปบริบูรณ หรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการแลว ก็ใหส่ังยุติเร่ือง 

(9) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนนั้นมิไดกระทําผิดวินัยและไมมีกรณีที่
จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการดวยเหตุอ่ืน แตไมอาจสั่งใหผูนั้นกลับเขารับราชการได เนื่องจากมีอายุครบ 
หกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณี และสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
หรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว  ก็ใหยุติเร่ือง และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอน เพื่อใหผูนั้นเปนผูพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(10)  ในกรณีที่ปรากฏวาผูนั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมีกรณีที่จะตองถูกสั่งใหออกจากราชการ
ดวยเหตุอ่ืน ก็ใหส่ังใหออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือ
กลับเขารับราชการ   
 ขอ 14  การออกคําสั่งพักราชการ  คําสั่งใหออกจากราชการไวกอนหรือคําสั่งใหกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการ หรือกลับเขาปฏิบัติงาน แลวแตกรณี ใหมีสาระสําคัญตามแบบที่แนบทายระเบียบนี้ 
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 ขอ  15  การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้   ให เปนไปตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด  เวนแต
กฎหมายระเบียบ และหลักเกณฑที่  ก.พ.อ. กําหนด  มิไดกําหนดไว ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนมาบังคับใชโดยอนุโลมเทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้   
 
   ประกาศ   ณ  วันที่  10 กุมภาพันธ  พ.ศ.2552 
           
                                                       (ลงชื่อ)     พลตํารวจเอกเภา  สารสิน 
                      (เภา  สารสิน) 
                                                                           นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน        
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แบบคําสัง่พักราชการ            
 

คําสั่ง                  (ระบุชื่อสวนราชการ/หนวยงานที่ออกคําสั่ง)     
ท่ี          /   

เร่ือง  ใหขาราชการพักราชการ 
     

 ดวย           (ช่ือผูถูกกลาวหา)  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาํแหนง                                 
ระดับ     สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  รับเงินเดือนในอัตรา    
            ขั้น   บาท (ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่อง)                              
    และมีเหตใุหพักราชการไดตามขอ 5 แหงระเบยีบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  พ.ศ. 2552  คือ    
               
                

 ฉะนั้น  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับขอ 5 แหงระเบยีบ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2552  
จึงให                         (ระบุช่ือผูถูกสั่งพักราชการ)        พักราชการ  เพื่อรอฟงผลการสอบสวน 

 อนึ่ง ผูถูกสั่งพักราชกามีสิทธิรองทุกขตอ ก.อ.พ.ร.ภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําสั่งนี ้

      ทั้งนี้  ตั้งแต                                                           เปนตนไป 
        ส่ัง  ณ  วันที่         เดือน                          พ.ศ.     
 
                              (ลายมือช่ือผูส่ัง)                         
                          (     )  
                                    ตําแหนง   
หมายเหตุ 
 1.  การระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่ง  ใหระบุทั้งชื่อตัว  ช่ือสกุล  ตําแหนงในทางบริหารและ
ตําแหนงในสายงาน 
 2.  การระบุเร่ืองที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน  ถามีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง 
 3.  การระบุเหตุพักราชการตามระเบียบ  ขอ  5  ถามีหลายเหตใุหระบุทกุเหต ุ
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แบบคําสัง่พักงาน        

 

คําสั่ง                  (ระบุชื่อสวนราชการ/หนวยงานที่ออกคําสั่ง)     
ท่ี          /   

เร่ือง  ใหพนักงานมหาวิทยาลัยพักงาน 
     

 ดวย           (ช่ือผูถูกกลาวหา)  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง                                  
ระดับ     สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน  รับเงินเดือนในอัตรา   
            ขั้น   บาท (ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรง
จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่อง)                              
    และมีเหตใุหพกัราชการไดตามขอ 5 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลยัขอนแกน  
วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  พ.ศ. 2552   คือ    
               
                

 ฉะนั้น  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับขอ 5 แหงระเบียบ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2552  
จึงให                         (ระบุช่ือผูถูกสั่งพักงาน)        พักงาน  เพื่อรอฟงผลการสอบสวน 

 อนึ่ง ผูถูกสั่งพักงานมีสิทธิรองทุกขตอ ก.อ.พ.ร.ภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําสั่งนี ้

      ทั้งนี้  ตั้งแต                                                           เปนตนไป 
        ส่ัง  ณ  วันที่         เดือน                          พ.ศ.     
 
                              (ลายมือช่ือผูส่ัง)                         
                          (     )  
                                    ตําแหนง   
หมายเหตุ 
 1.  การระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่ง  ใหระบุทั้งชื่อตัว  ช่ือสกุล  ตําแหนงในทางบริหารและ
ตําแหนงในสายงาน 
 2.  การระบุเร่ืองที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน  ถามีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง 
 3.  การระบุเหตุพักราชการตามระเบียบ  ขอ  5  ถามีหลายเหตใุหระบุทกุเหต ุ
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                                                                                                           แบบคําสั่งใหออกจากราชการไวกอน            
 
 
 

คําสั่ง                  (ระบุชื่อสวนราชการ/หนวยงานที่ออกคําสั่ง)     
ท่ี          /   

เร่ือง  ใหขาราชการออกจากราชการไวกอน 
     

 ดวย           (ช่ือผูถูกกลาวหา)  ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาํแหนง                                 

                                                                        ระดับ                สั ง กั ด มห า วิ ท ย า ลั ย ขอนแก น      
รับเงินเดือนในอัตรา         ขั้น   บาท 
มีกรณ ี               (ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่อง             )         
            
และมีเหตใุหพกัราชการไดตามขอ 5 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่งพักราชการ
และการสั่งใหออกจากราชการไวกอน  พ.ศ. 2552   คือ      
                    
และพิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนที่เปนเหตุใหส่ังพกัราชการนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเร็ว 

 ฉะนั้น  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  ประกอบกบัขอ 5 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่ง
พักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2552 จึงให                (ระบุช่ือผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน)       ออกจากราชการไวกอน   เพื่อรอฟงผลการสอบสวน 
 อนึ่ง ผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  มสิีทธิรองทุกขตอ  ก.อ.พ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับแจงคําสั่งนี้ 

      ทั้งนี้  ตั้งแต                                                           เปนตนไป 
                   ส่ัง  ณ  วนัที่         เดือน                          พ.ศ.     
 
                              (ลายมือช่ือผูส่ัง)                         
                          (     )  
                                    ตําแหนง   
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หมายเหตุ 
 
 1.  การระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่ง  ใหระบุทั้งชื่อตัว  ช่ือสกุล  ตําแหนงในการบรหิาร 
และตําแหนงในสายงาน 
 2.  การระบุเร่ืองที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน  ถามีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง 
 3.  การระบุเหตุออกจากราชการไวกอนตามระเบียบ  ขอ  5  ถามีหลายเหตุใหระบุทุกเหต ุ
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                                                                                                           แบบคําสั่งใหออกจากงานไวกอน            
 
 
 

คําสั่ง                  (ระบุชื่อสวนราชการ/หนวยงานที่ออกคําสั่ง)     
ท่ี          /   

เร่ือง  ใหพนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงานไวกอน 
     

 ดวย           (ช่ือผูถูกกลาวหา)  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง                               )                             

                                                                        ระดับ                สั ง กั ด มห า วิ ท ย า ลั ย ขอนแก น      
รับเงินเดือนในอัตรา         ขั้น   บาท 
มีกรณ ี               (ถูกกลาวหาวากระทําผิดวนิัยอยางรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่อง             )         
            
และมีเหตใุหพกังานไดตามขอ 5 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่งพักราชการและ
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน  พ.ศ. 2552   คือ       
                   และ
พิจารณาแลวเห็นวาการสอบสวนที่เปนเหตุใหส่ังพกังานนั้นจะไมแลวเสร็จโดยเรว็ 

 ฉะนั้น  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  ประกอบกบัขอ 5 แหงระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่ง
พักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2552 จึงให                (ระบุช่ือผูถูกสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน)       ออกจากงานไวกอน   เพื่อรอฟงผลการสอบสวน 
 อนึ่ง ผูถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน  มีสิทธิรองทุกขตอ  ก.อ.พ.ร. ภายในสามสิบวันนบัแต 
วันที่ไดรับแจงคําสั่งนี้ 

      ทั้งนี้  ตั้งแต                                                           เปนตนไป 
                   ส่ัง  ณ  วนัที่         เดือน                          พ.ศ.     
 
                              (ลายมือช่ือผูส่ัง)                         
                          (     )  
                                    ตําแหนง   
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หมายเหตุ 
 
 1.  การระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่ง  ใหระบุทั้งชื่อตัว  ช่ือสกุล  ตําแหนงในการบรหิาร 
และตําแหนงในสายงาน 
 2.  การระบุเร่ืองที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวน  ถามีหลายเรื่องใหระบุทุกเรื่อง 
 3.  การระบุเหตุออกจากงานไวกอนตามระเบียบ  ขอ  5  ถามีหลายเหตใุหระบุทกุเหต ุ
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                                                                                                    แบบคําสัง่ใหกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ            
 
 
 

คําสั่ง                  (ระบุชื่อสวนราชการ/หนวยงานที่ออกคําสั่ง)     
ท่ี          /   

เร่ือง  ใหขาราชการกลับเขาปฏิบตัิหนาท่ีราชการ 
     

 
 ตามคําสั่ง              (สวนราชการที่ออกคําสั่ง)   ที่               /  
ลงวันที ่  เดือน           พ.ศ.               ส่ังให         (ระบุผูถูกสั่งพักราชการหรอืผูถูกสั่ง 
ใหออกจากราชการไวกอน)    ขาราชการพลเรือนใน ตําแหนง  
                             ระดับ                                          สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน    
รับเงินเดือนในอัตรา    ขั้น      บาท 
พักราชการหรอืออกจากราชการไวกอนตั้งแต     เปนตนไป 
 
 บัดนี้  การสอบสวนเสร็จสิ้นแลวและ                         (ระบุช่ือผูถูกสั่งพักราชการหรอืผูถูกสั่ง 
ใหออกจากราชการไวกอน)                                          ไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ 
    
 ฉะนั้น   อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ประกอบกับขอ 13 แหงระเบียบ 
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 2552  
จึงให        (ระบุช่ือผูถูกสั่งพักราชการหรือผูถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน)       กลับเขาปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนง    ระดับ               โดยใหได รับเงินเดือนในอัตรา                            
ขั้น                         บาท 

      ทั้งนี้  ตั้งแต                                                           เปนตนไป 
                   ส่ัง  ณ  วนัที่         เดือน                          พ.ศ.     
 
                              (ลายมือช่ือผูส่ัง)                         
                          (     )  
                                    ตําแหนง   
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หมายเหตุ 
 
 1.  การระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่ง  ใหระบุทั้งชื่อตัว  ช่ือสกุล  ตําแหนงในทางบริหาร 
และตําแหนงในสายงาน 
 2.  ขอความใดไมใชใหตัดออก 
 3.  แบบนี้ใชสําหรับกรณใีหกลับเขาปฏิบัติหนาที่โดยไมมีความผิด  กรณีมีความผิดวนิัยไม
รายแรงจะออกคําสั่งลงโทษอีกคําสั่งหนึ่งก็ได หรือจะเพิ่มเติมขอความการลงโทษในแบบนีก้็ได 
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                                                                                                              แบบคําสั่งใหกลับเขาปฏิบตัิงาน           
 
 
 

คําสั่ง                  (ระบุชื่อสวนราชการ/หนวยงานที่ออกคําสั่ง)     
ท่ี          /   

เร่ือง  พนักงานมหาวิทยาลัย กลับเขาปฏบิัติงาน 
     

 
 ตามคําสั่ง              (สวนราชการที่ออกคําสั่ง)   ที่               /           
ลงวันที ่  เดือน           พ.ศ.               ส่ังให         (ระบุผูถูกสั่งพักงานหรือผูถูกสั่ง 
ใหออกจากงานไวกอน)    พนักงานมหาวิทยาลัย ในตําแหนง   
                            ระดับ                                          สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน    
รับเงินเดือนในอัตรา                                          ขั้น                                            บาท 
พักงานหรือออกจากงานไวกอนตั้งแต     เปนตนไป 
 
 บัดนี้  การสอบสวนเสร็จสิ้นแลวและ                         (ระบุช่ือผูถูกสั่งพักงานหรือผูถูกสั่ง           ) 
ใหออกจากงานไวกอน)                                            ไมมีกรณีที่จะตองออกจากราชการ 
    
 ฉะนั้น   อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  ประกอบกับขอ 13 แหง
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวยการสั่งพักราชการและการสัง่ใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. 
2552  จึงให        (ระบุช่ือผูถูกสั่งพักงานหรือผูถูกสั่งใหออกจากงานไวกอน)       กลับเขาปฏิบัติงานใน
ตําแหนง                 ระดับ              โดยใหไดรับเงินเดือนในอัตรา (                                                                  
ขั้น                                    บาท 

      ทั้งนี้  ตั้งแต                                                           เปนตนไป 
                   ส่ัง  ณ  วนัที่         เดือน                          พ.ศ.     
 
                              (ลายมือช่ือผูส่ัง)                         
                          (     )  
                                    ตําแหนง   
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หมายเหตุ 
 
 1.  การระบุช่ือและตําแหนงของผูถูกสั่ง  ใหระบุทั้งชื่อตัว  ช่ือสกุล  ตําแหนงในทางบริหาร 
และตําแหนงในสายงาน 
 2.  ขอความใดไมใชใหตัดออก 
 3.  แบบนี้ใชสําหรับกรณใีหกลับเขาปฏิบัติหนาที่โดยไมมีความผิด  กรณีมีความผิดวนิัยไม
รายแรงจะออกคําสั่งลงโทษอีกคําสั่งหนึ่งก็ได หรือจะเพิ่มเติมขอความการลงโทษในแบบนีก้็ได 
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