ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วาดวยการสัง่ พักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอน
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
____________________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขรวมถึงผลแหงการสั่งพัก
ราชการ หรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน ใหเปนไปอยางเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ และ มาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการ
สั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๘
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการสั่งพัก
หรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐”
ขอ ๒ ขอบังคับฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในระหวางการสอบสวนทางวินัย จะนําเหตุแหงการถูกสอบสวนมาเปน
ขออางในการดําเนินการใดใหกระทบตอสิทธิของผูถกู สอบสวนไมได เวนแตผูบังคับบัญชาจะสัง่ พัก
ราชการ หรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน
หลักเกณฑ วิธกี ารและเงื่อนไขการสั่งพักราชการหรือสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน และผลแหงการสั่งพัก
ราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับนี้
ขอ ๔ เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยจน
ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญา เวนแตเปนความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ อธิการบดีจะสั่งใหผนู นั้ พักราชการไดก็ตอเมื่อมีเหตุอยาง
หนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทํา
ความผิดอาญา ในเรื่องเกีย่ วกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ
อันไมนา ไววางใจ และผูท ี่ถกู ฟองนัน้ พนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และอธิการบดีพิจารณา
แลวเห็นวาถาใหผูนนั้ คงอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ
(๒) ผูน ั้นมีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการ
สอบสวนพิจารณา
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(๓) ผูน นั้ อยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตอง
จําคุก โดยคําพิพากษา และไดถูกควบคุม ขัง หรือตองจําคุก เปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว
(๔) ผูน นั้ ถูกตัง้ กรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงทีส่ ุดวาเปนผูกระทํา
ความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มคี ําพิพากษาถึงที่สุด
วาเปนผูกระทําความผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และอธิการบดีพิจารณาเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏ
ตามคําพิพากษาถึงที่สุดนั้น ไดความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําความผิดอาญาของผูนนั้ เปน
ความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ ๕ การสั่งพักราชการใหสั่งพักไดตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เวนแตกรณีที่ผูถูกสั่งพัก
ไดรองทุกขและผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงขึ้นและไมสมควรที่จะสัง่ พักราชการ ก็ใหสงั่ ใหผู
นั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการกอนการสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได
ในการพิจารณาเรื่องรองทุกขตามวรรคแรกใหผูมีอํานาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันไดรับเรื่องรองทุกข
ขอ ๖ ในกรณีที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวา
กระทําผิดวินยั อยางรายแรงจนถูกตัง้ กรรมการสอบสวนหลายสํานวน หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหา
วากระทําความผิดอาญาหลายคดี เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือ
ผูที่ถูกฟองนัน้ พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางให ถาจะสั่งพักราชการใหสงั่ พักทุกสํานวนและทุกคดี
ในกรณีที่ไดสงั่ พักราชการในสํานวนหรือคดีใดไวแลว ภายหลังปรากฏวาผูถูกสัง่ พัก
ราชการนั้นมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกตัง้ กรรมการสอบสวนในสํานวนอืน่
หรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิดอาญาในคดีอื่นเพิ่มขึ้นอีก เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือผูที่ถกู ฟองนัน้ พนักงานอัยการรับเปนทนายแกตางใหก็ให
สั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีอื่นที่เพิ่มขึ้นนัน้ ดวย
ขอ ๗ การสั่งพักราชการ หามมิใหสงั่ พักยอนหลังไปกอนวันออกคําสั่ง เวนแต
(๑) ผูซึ่งจะถูกสั่งพักราชการอยูในระหวางถูกควบคุมหรือขังโดยเปนผูถูกจับใน
คดีอาญา หรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา การสั่งพักราชการในเรื่องนัน้ ใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันทีถ่ ูก
ควบคุม ขัง หรือตองจําคุก
(๒) ในกรณีที่ไดมีการสั่งพักราชการไวแลวถาจะตองสั่งใหมเพราะคําสั่งเดิมไม
ชอบหรือไมถกู ตอง ใหสั่งพักตั้งแตวันใหพักราชการตามคําสั่งเดิม หรือตามวันที่ควรตองพักราชการใน
ขณะที่ออกคําสั่งเดิม
ขอ ๘ คําสัง่ พักราชการตองระบุชื่อและตําแหนงของผูถูกสั่งพัก ตลอดจนกรณีและเหตุ
ที่สั่งใหพกั ราชการ
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เมื่อไดมคี ําสั่งใหขา ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพักราชการแลว ให
แจงคําสั่งใหผนู ั้นทราบพรอมทั้งสงสําเนาคําสั่งใหดว ยโดยพลัน ในกรณีที่ไมอาจแจงใหผนู ั้นทราบได หรือ
ผูนั้นไมยอมรับทราบคําสัง่ ใหปดสําเนาคําสั่งไว ณ ที่ทาํ การที่ผูนนั้ รับราชการอยูและมีหนังสือแจงพรอม
กับสงสําเนาคําสั่งทางไปรษณียลงทะเบียนไปใหผูนนั้ ณ ที่อยูของผูน ั้นซึง่ ปรากฏตามหลักฐานของทาง
ราชการ ในกรณีเชนนีเ้ มื่อลวงพนสิบวันนับแตวันที่ไดดําเนินการดังกลาว ใหถือวาผูนนั้ ไดทราบคําสัง่ พัก
ราชการแลว
ขอ ๙ เมื่อขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดมีเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการ
ตามขอ ๔ และอธิการบดีพจิ ารณาเห็นวาการสอบสวนพิจารณา หรือการพิจารณาคดีที่เปนเหตุทอี่ าจถูก
สั่งพักราชการนั้น จะไมแลวเสร็จโดยเร็ว อธิการบดีจะสัง่ ใหผูนนั้ ออกจากราชการไวกอ นก็ได
ใหนําขอ ๕ ขอ ๖ และขอ ๘ มาใชบังคับแกการสั่งใหออกจากราชการไวกอนโดย
อนุโลม
ขอ ๑๐ เมื่อไดสั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพักราชการไวแลว
อธิการบดีจะพิจารณาตามขอ ๙ และสั่งใหผูนนั้ ออกจากราชการไวกอ นอีกชัน้ หนึ่งก็ได
ขอ ๑๑ การสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน จะสั่งใหออกตั้งแตวันใด ใหนําขอ ๗ มาใช
บังคับโดยอนุโลม แตสําหรับการสั่งใหออกจากราชการไวกอนในกรณีตามขอ ๑๐ ใหสั่งใหออกตัง้ แตวัน
พักราชการเปนตนไป
ขอ ๑๒ การสั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงตัง้ แตระดับ ๑๐ ขึ้น
ไป ออกจากราชการไวกอน ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพน
จากตําแหนงนับแตวันออกจากราชการไวกอน
ขอ ๑๓ เมื่อไดสั่งใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดพักราชการหรือให
ออกจากราชการไวกอนเพื่อรอฟงผลการสอบสวนพิจารณา ถาภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณา
เปนประการใดแลวใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนนั้ กระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหอธิการบดีสั่ง
ลงโทษปลดออก หรือไลออกตามความรายแรงแหงกรณี
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสัง่ พักราชการนัน้ กระทําความผิดวินัยไมรา ยแรง
และไมมีกรณีที่จะตองถูกสัง่ ใหออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหผูนนั้ กลับเขาปฏิบัติหนาทีร่ าชการในตําแหนง
เดิม หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผนู ั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ทั้งนี้สําหรับการสั่งใหผถู ูกสัง่ พักราชการกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงอืน่ ในระดับเดียวกันที่
ผูนั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ซึ่งเปนตําแหนงตัง้ แตระดับ ๑๐ ขึ้นไป
ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แลวใหอธิการบดีสั่งลงโทษ
ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
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(๓) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอนนัน้ กระทําผิดวินัยไม
รายแรง และไมมีกรณีที่จะตองถูกสัง่ ใหออกจากราชการ ก็ใหสั่งใหผูนนั้ กลับเขารับราชการในตําแหนง
เดิม หรือตําแหนงอื่นในระดับเดียวกันที่ผนู ั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น
ทั้งนี้ สําหรับการสั่งใหผถู ูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอนกลับเขารับราชการในตําแหนงเดิม หรือตําแหนง
อื่นในระดับเดียวกันที่ผนู นั้ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนัน้ ซึ่งเปนตําแหนง
ตั้งแตระดับ ๑๐ ขึ้นไป ใหดําเนินการนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง แลว
ใหอธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด
(๔) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสัง่ พักราชการนัน้ กระทําผิดวินัยไมรายแรง และไม
มีกรณีที่จะตองถูกสัง่ ใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผนู ั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว ก็ใหอธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลด
ขั้นเงินเดือน ตามควรแกกรณี ใหเหมาะสมกับความผิด
ในกรณีที่อธิการบดีสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน การสัง่ ลงโทษดังกลาวให
สั่งยอนหลังไปถึงวันสุดทายกอนวันพนจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(๕) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอนนัน้ กระทําผิดวินัยไม
รายแรง และไมมีกรณีที่จะตองถูกสัง่ ใหออกจากราชการดวยเหตุอนื่ แตไมอาจสั่งใหกลับเขารับราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและสิ้นปงบประมาณทีม่ ีอายุ
ครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว ก็ใหอธิการบดีสั่งลงโทษภาคทัณฑ ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณีใหเหมาะสมกับความผิด และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่งใหออก
จากราชการไวกอน เพื่อใหผนู ั้นเปนผูพ นจากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
และใหนาํ (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๖) ในกรณีที่ปรากฏวาผูน ั้นกระทําผิดวินยั ไมรายแรง แตมกี รณีที่จะตองถูกสั่ง
ใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหอธิการบดีสั่งลงโทษตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนตามควรแกกรณี
ใหเหมาะสมกับความผิด แลวสั่งใหผนู นั้ ออกจากราชการตามเหตุนั้นโดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบตั ิ
หนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ และใหนาํ (๔) วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๗) ในกรณีที่ปรากฏวาผูนนั้ มิไดกระทําผิดวินยั และไมมีกรณีที่จะตองออก
จากราชการ ก็ใหสั่งยุติเรื่อง และใหผูนนั้ กลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการตาม (๒)
หรือ (๓) แลวแตกรณี
(๘) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสัง่ พักราชการนัน้ มิไดกระทําผิดวินัยและไมมกี รณี

๕

ที่จะตองถูกสัง่ ใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผนู ั้นกลับเขาปฏิบัติหนาที่ราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและไดพนจากราชการตาม
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการแลว ก็ใหสั่งยุติเรื่อง
(๙) ในกรณีที่ปรากฏวาผูถูกสัง่ ใหออกจากราชการไวกอนนัน้ มิไดกระทําผิดวินัย
และไมมีกรณีท่จี ะตองถูกสัง่ ใหออกจากราชการดวยเหตุอื่น แตไมอาจสั่งใหผนู ั้นกลับเขารับราชการได
เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีและสิ้นปงบประมาณทีม่ ีอายุ
ครบหกสิบปบริบูรณหรือหกสิบหาปบริบูรณแลวแตกรณีนั้นแลว ก็ใหสงั่ ยุติเรื่อง และมีคําสั่งยกเลิกคําสั่ง
ใหออกจากราชการไวกอนเพื่อใหผนู ั้นเปนผูพน จากราชการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
(๑๐) ในกรณีที่ปรากฏวาผูน ั้นมิไดกระทําผิดวินัย แตมกี รณีที่จะตองถูกสัง่ ให
ออกจากราชการดวยเหตุอื่น ก็ใหสงั่ ใหออกจากราชการตามเหตุนั้น โดยไมตองสั่งใหกลับเขาปฏิบัติ
หนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการ
ขอ ๑๔ การออกคําสั่งพักราชการ คําสัง่ ใหออกจากราชการไวกอน หรือคําสั่งใหกลับ
เขาปฏิบัติหนาที่ราชการหรือกลับเขารับราชการใหมีสาระสําคัญตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๑๕ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูว นิ ิจฉัยชี้ขาดกรณี
ที่เกิดปญหาจากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ั นา)
(ศาสตราจารยศุภมาศ พนิชศักดิพ์ ฒ
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

